Multi Vital Basissuppletie set
Multi Vital Forte Actief
Omega-3 MSC
Vitamine D3 25 mcg

VOEDINGSSUPPLEMENT
Multiformule – Vetzurenformule – Vitaminenformule
Dankzij Multi Vital Basissuppletie krijgt u uw dagelijks aanbevolen
vitaminen, mineralen en omega-3 vetzuren binnen.
Multi Vital Basissuppletie levert de drie belangrijkste en
best verkochte Bonusan basissupplementen in een handige
maandverpakking. Het zorgt ervoor dat u iedere dag alle
vitaminen, mineralen en omega-3 vetzuren in de best
opneembare vorm binnenkrijgt.

MULTI VITAL FORTE ACTIEF
De gecoate tablet van Multi Vital Forte Actief levert alle vitaminen
en een breed spectrum aan mineralen voor dagelijks gebruik.
Vitaminen C, B6, B12 en foliumzuur zijn in de actieve vorm
aanwezig, voor een extra hoge biologische beschikbaarheid.

OMEGA-3 MSC
De kleine ovale softgel Omega-3 MSC bevat hoog gedoseerde
omega-3 vetzuren EPA en DHA in hun natuurlijke triglyceriden
vorm. Wanneer dagelijks meer dan 250 mg EPA en DHA wordt
ingenomen, draagt dit bij tot een normale werking van het hart.
Dagelijkse inname van meer dan 250 mg DHA draagt bij
tot de instandhouding van een normale hersenfunctie en
een normaal gezichtsvermogen.

VITAMINE D3 25 MCG/1000 IE
De kleine ronde softgel van Vitamine D3 25 mcg/1000 IE
levert 25 mcg Vitamine D3. Vitamine D3 is veel effectiever in het
verhogen van de vitamine D-spiegels dan D2. In de winter maakt
de mens onvoldoende vitamine D uit zonlicht aan. Maar ook de
rest van het jaar zijn we vaak binnen of beschermen we ons tegen
de zon. En dat terwijl Vitamine D een essentiële rol vervult bij
het behoud van sterke botten en tanden, bijdraagt aan normale
calciumwaarden in het bloed, een positieve invloed heeft op het
immuunsysteem, bijdraagt aan het proces van celvernieuwing en
zorgt voor sterkere spieren en meer spierkracht.

MULTI VITAL FORTE ACTIEF
SAMENSTELLING PER GECOATE TABLET		
Natuurlijk bètacaroteen
2,9 mg
levert vitamine A
242 mcg
Vitamine B1 (als thiamine HCl)
12 mg
Vitamine B2 (als riboflavine)
16 mg
Vitamine B3 (als nicotinamide)
35 mg
Vitamine B5 (als calciumpantothenaat)
25 mg
Actief vitamine B6 (als pyridoxaal-5-fosfaat)
5,0 mg
Actief vitamine B12 (als adenosylcobalamine 70 mcg
en methylcobalamine)
Foliumzuur
200 mcg
Actief Folaat (als glucosaminezout van
100 mcg
5-methyl-tetrahydrofolaat)
D-Biotine
25 mcg
Choline (als cholinebitartraat)
10 mg
Inositol
20 mg
PABA (para-aminobenzoëzuur)
10 mg
Vitamine C (als magnesium- en calciumascorbaat) 80 mg
Citrusbioflavonoïden (min. 95% hesperidine)
8,0 mg
Vitamine D3 (als cholecalciferol, 600 IE)
15 mcg
Natuurlijke vitamine E
30 mg
(als D-alfatocoferylsuccinaat, 36 IE)
Gemengde tocoferolen
20 mg
Vitamine K1 (als fytomenadion)
30 mcg
Vitamine K2 (als menaquinon-7)
20 mcg
Magnesium (als magnesiumcarbonaat)
70 mg
Zink (als zinkcitraat)
10 mg
IJzer (als ijzerfumaraat)
4,0 mg
Borium (als natriumboraat)
1,0 mg
Koper (als koperlysinaat)
500 mcg
Mangaan (als mangaancitraat)
0,5 mg
Chroom (als chroompicolinaat)
100 mcg
Jodium (uit kelp)
80 mcg
Selenium (als seleno-L-methionine)
75 mcg
Molybdeen (als ammoniummolybdaat)
13 mcg
DMAE (dimethylamino-ethanol)
10 mg
Bamboe-extract (tabashir)
10 mg
Gestandaardiseerd op minimaal 75% silica
MSM (methylsulfonylmethaan)
15 mg
Chlorella pyrenoidosa (gebroken celwand)
25 mg
Spirulina platensis algae
25 mg
* Referentie-Inname

%RI*
30%
1091%
1143%
219%
417%
357%
2800%
100%
50%
50%

100%
300%
250%
40%
27%
19%
100%
28%
50%
25%
250%
53%
136%
26%

INGREDIËNTEN
Multi Vital Forte Actief: Mineralen, vitaminen, vulstof
(microkristallijne cellulose (cellulosegel), cellulose (HPC)),
gemengde tocoferolen, antiklontermiddel (magnesiumstearaat),
natuurlijk bètacaroteen, DMAE, Chlorella, Spirulina,
cholinebitartraat, inositol, MSM, citrusbioflavonoïden, bamboeextract, PABA, D-biotine, glansmiddel (HPMC, MCT-olie).
Omega-3 MSC: Visolieconcentraat, capsulewand (visgelatine,
glycerol, water), antioxidant (natuurlijke gemengde tocoferolen).
Vitamine D3 25 mcg/1000 IE: Vulstof (extra vierge olijfolie),
capsulewand (gelatine, glycerine, water), vitamine D3
(cholecalciferol).
GEBRUIK
Tenzij anders aanbevolen 1 maal daags 1 tablet Multi Vital Forte
Actief (gecoate tablet), 1 softgel Omega-3 (kleine ovale softgel) en
1 softgel Vitamine D3 (kleine ronde softgel) 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.
GEGARANDEERD VRIJ VAN
GGO, soja, gist, gluten, lactose, conserveermiddelen, synthetische
kleur-, geur- en smaakstoffen.

OMEGA-3 MSC
SAMENSTELLING PER SOFTGEL
Visolieconcentraat
500 mg
uit MSC gecertificeerde Alaska koolvis*
waarvan EPA
150 mg
waarvan DHA
100 mg
* De Alaska koolvis in dit product komt uit een visserij die
onafhankelijk gecertificeerd is volgens de MSC-standaard
voor een goed beheerde en duurzame visserij.
www.msc.org/nl (MSC-C-54613)
VITAMINE D3 25 MCG/1000 IE
SAMENSTELLING PER SOFTGEL		
%RI*
Vitamine D3 (1000 IE)
25 mcg 500%
in een basis van extra vierge olijfolie
* Referentie-Inname
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde
levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen
vervanging van een gevarieerde voeding.
NETTO INHOUD
28 gecoate tabletten & 28 softgels & 28 softgels = 64 gram
ARTIKELNUMMER
0691
TEN MINSTE HOUDBAAR TOT EINDE EN CHARGENUMMER
Zie onderzijde verpakking
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