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Multi Pro
Gluco Actief

VOEDINGSSUPPLEMENT
Multiformule
Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een
gevarieerde voeding.
INGREDIËNTEN
Mineralen, vitaminen, pancreasconcentraat, vulstof
(microkristallijne cellulose (cellulosegel), cellulose (HPC)),
bijnierconcentraat, cholinebitartraat, citrusbioflavonoïden,
antiklontermiddel (magnesiumstearaat), gemengde tocoferolen,
natuurlijk bètacaroteen, inositol, bromelaïne, papaïne, PABA,
bamboe-extract, D-biotine, MSM, glansmiddel (HPMC, MCT-olie).
GEBRUIK
Tenzij anders aanbevolen 3 maal daags 1 tablet tijdens of vlak
na de maaltijd innemen. Aanbevolen dosering niet overschrijden.
Raadpleeg voor gebruik een deskundige in geval van zwangerschap,
borstvoeding, ziekte (met name diabetes) of medicijngebruik.
Niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar.
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
GEGARANDEERD VRIJ VAN
GGO, soja, gist, gluten, lactose, conserveermiddelen,
synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.
NETTO INHOUD
60 gecoate tabletten = 67 gram
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Ten minste houdbaar tot einde en chargenummer: zie onderzijde
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SAMENSTELLING PER 3 GECOATE TABLETTEN
Nat. bètacaroteen (levert 416 mcg vit. A (52% RI)) 5,0 mg, vit.
B1 (thiamine HCl) 12 mg (1090% RI), vit. B2 (riboflavine) 15 mg
(1071% RI), vit. B3 (nicotinamide, inositolhexanicotinaat, flushvrije
niacine) 60 mg (375% RI), vit. B5 (calciumpantothenaat) 90 mg
(1500% RI), actief vit. B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) 5,0 mg (357% RI),
actief vit. B12 (adenosyl- en methylcobalamine) 100 mcg (4000%
RI), actief folaat (glucosaminezout van 5-methyl-tetrahydrofolaat)
100 mcg (50% RI), foliumzuur 300 mcg (150% RI), D-biotine 300
mcg (600% RI), choline (-bitartraat) 40 mg, inositol 40 mg, PABA
(para-aminobenzoëzuur) 20 mg, vit. C (magnesiumascorbaat) 400
mg (500% RI), citrusbioflavonoïden (min. 95% hesperidine) 60
mg, vit. D3 (600 IE) (cholecalciferol) 15 mcg (300% RI), nat. vit.
E (80 IE) (D-alfatocoferylsuccinaat) 66 mg (550% RI), gemengde
tocoferolen 20 mg, vit. K1 (fytomenadion) 40 mcg (53% RI), vit. K2
(menaquinon-7) 30 mcg (40% RI), calcium (uit oesterschelpen)
100 mg (12,5% RI), magnesium (-carbonaat) 200 mg (53% RI),
zink (-citraat) 30 mg (300% RI), mangaan (-citraat) 3,0 mg (150%
RI), borium (natriumboraat) 1,0 mg, koper (-lysinaat) 800 mcg
(80% RI), jodium (uit kelp) 120 mcg (80% RI), chroom (-picolinaat)
400 mcg (1000% RI), selenium (seleno-L-methionine) 80 mcg
(145% RI), molybdeen (ammoniummolybdaat) 80 mcg (160% RI),
MSM (methylsulfonylmethaan) 15 mg, bamboe-extr. (min. 75%
silica) 15 mg, pancreasconcentraat 320 mg, bijnierconcentraat
180 mg, papaïne (uit Carica papaya fructus) 3000 NF, bromelaïne
(uit Ananas comosus fructus) 60 GDU.
RI = Referentie-Inname

