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Multi Vital Forte
Tiener Actief

VOEDINGSSUPPLEMENT
Multiformule
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde
levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen
vervanging van een gevarieerde voeding.
INGREDIËNTEN
Mineralen, capsulewand (cellulose (HPMC)), vitaminen, rijstzemelextract, gemengde tocoferolen, DMAE, cholinebitartraat,
natuurlijk bètacaroteen, citrusbioflavonoïden, inositol, MSM,
PABA, bamboe-extract, D-biotine.
GEBRUIK
Tenzij anders aanbevolen 2 maal daags 1 capsule tijdens of vlak
na de maaltijd innemen.Aanbevolen dosering niet overschrijden.
Niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar.
Vitamine K2 kan de werking van antistollingsmedicatie (coumarinederivaten) beïnvloeden. Raadpleeg hiervoor een deskundige.
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
GEGARANDEERD VRIJ VAN
GGO, soja, gist, gluten, lactose, gelatine, dierlijke substanties,
conserveermiddelen, synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.
NETTO INHOUD
60 vegetarische capsules = 34 gram
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SAMENSTELLING PER 2 CAPSULES
Nat. bètacaroteen (levert 150 mcg vit. A (18% RI)) 1,8 mg,
vit. B1 (thiamine HCl) 2,9 mg (254% RI), vit. B2 (riboflavine)
2,9 mg (207% RI), vit. B3 (nicotinamide) 19 mg (118%
RI), vit. B5 (calciumpantothenaat) 11 mg (183% RI), actief
vit. B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) 3,2 mg (229% RI), actief vit.
B12 (adenosyl- en methylcobalamine) 10 mcg (400%
RI), foliumzuur 300 mcg (150% RI), 2 D-biotine 100 mcg
(200% RI), choline (-bitartraat) 10 mg, inositol 15 mg, PABA
(para-aminobenzoëzuur) 10 mg, vit. C (magnesiumascorbaat)
45 mg (56% RI), citrusbioflavonoïden (min. 95% hesperidine)
10 mg, vit. D3 (800 IE) (cholecalciferol) 20 mcg (400% RI),
nat. vit. E (42 IE) (D-alfatocoferylsuccinaat) 34 mg (283%
RI), gemengde tocoferolen 10 mg, vit. K1 (fytomenadion)
30 mcg (40% RI), vit. K2 (menaquinon-7) 20 mcg (26% RI),
calcium (uit oesterschelpen) 70 mg (9% RI), magnesium
(-carbonaat) 70 mg (18% RI), zink (-citraat) 7,0 mg (70%
RI), ijzer (-fumaraat) 5,0 mg (35% RI), mangaan (-citraat)
1,0 mg (50% RI), borium (natriumboraat) 2,0 mg, koper
(-lysinaat) 800 mcg (80% RI), 1 jodium (uit kelp) 90 mcg
(60% RI), chroom (-picolinaat) 63 mcg (157% RI), selenium
(seleno-L-methionine) 60 mcg (109% RI), molybdeen (ammoniummolybdaat) 65 mcg (130% RI), methylsulfonylmethaan
(MSM) 15 mg, bamboe-extract (min. 75% silica) 10 mg, DMAE
(dimethylamino-ethanol) 10 mg.
RI = Referentie-Inname

