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NETTO INHOUD
60 gecoate tabletten = 117 gram
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Artikelnummer: 1267
0000
Ten minste houdbaar tot einde en chargenummer: zie onderzijde
Bonusan BV, Postbus 7212, 3280 AA Numansdorp, www.bonusan.com

Topsport
Multi Vital
Actief

VOEDINGSSUPPLEMENT
Multiformule
INGREDIËNTEN
Mineralen, vulstof (microkristallijne cellulose (cellulosegel),
cellulose (HPC)), vitaminen, antiklontermiddel (magnesiumstearaat),
cholinebitartraat, natuurlijk bètacaroteen, inositol, rozenwortel
(Rhodiola rosea), alfaliponzuur, citrusbioflavonoïden, PABA,
D-biotine, glansmiddel (HPMC, MCT-olie).
GEBRUIK
Tenzij anders aanbevolen 1 maal daags 1 tablet tijdens of vlak
na de maaltijd innemen. Aanbevolen dosering niet overschrijden.
Niet geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar.
Vitamine K2 kan de werking van antistollingsmedicatie
(coumarine-derivaten) beïnvloeden. Raadpleeg hiervoor
een deskundige.
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Alle batches van dit product voldoen aan de normen
van NZVT en zijn getest op de afwezigheid van
dopinggerelateerde stoffen. Voor meer informatie zie:
www.dopingautoriteit.nl/nzvt.
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SAMENSTELLING PER GECOATE TABLET
Nat. bètacaroteen (levert 333 mcg vit. A (41% RI)) 4,0 mg,
vit. B1 (thiamine HCl) 2,2 mg (200% RI), vit. B2 (riboflavine)
2,8 mg (200% RI), vit. B3 (nicotinamide) 32 mg (200% RI),
vit. B5 (calciumpantothenaat) 18 mg (300% RI), actief vit.
B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) 1,4 mg (100% RI), actief vit. B12
(adenosyl- en methylcobalamine) 20 mcg (800% RI), foliumzuur
300 mcg (150% RI), actief folaat (glucosaminezout van
5-methyl-tetrahydrofolaat) 100 mcg (50% RI), D-biotine 100
mcg (200% RI), choline (-bitartraat) 20 mg, inositol 30 mg, PABA
(para-aminobenzoëzuur) 10 mg, vit. C (magnesiumascorbaat)
80 mg (100% RI), citrusbioflavonoïden (min. 95% hesperidine)
10 mg, vit. D3 (1000 IE) (cholecalciferol) 25 mcg (500% RI),
nat. vit. E (18 IE) (D-alfatocoferylsuccinaat) 16 mg (133% RI),
vit. K1 (fytomenadion) 20 mcg (26% RI), vit. K2 (menaquinon-7)
20 mcg (26% RI), calcium (uit oesterschelpen) 94 mg (11%
RI), magnesium (-carbonaat, -citraat) 188 mg (50% RI), zink
(-citraat) 10 mg (100% RI), ijzer (-fumaraat) 7,0 mg (50% RI),
koper (-lysinecomplex) 500 mcg (50% RI), mangaan (-citraat)
1,0 mg (50% RI), chroom (-picolinaat) 80 mcg (200% RI), jodium
(uit kelp) 100 mcg (67% RI), selenium (seleno-L-methionine)
80 mcg (145% RI), molybdeen (ammoniummolybdaat) 50 mcg
(100% RI), alfaliponzuur 20 mg, Rhodiola rosea radix extr. (min.
2% rosavine, min. 1% salidroside) 20 mg.
RI = Referentie-Inname
Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een
gevarieerde voeding.

