
22. Bio-Multivitamin
Korte productomschrijving :
Sterke formule die het lichaam beschermt en helpt goed te functioneren.

Beschikbare doosjes : 
60 tabl CNK : 2368-793
120+30 TABL. CNK: 3688-793

Immuniteit en energie voor het hele gezin
 Sterke formule
 beschermt - helpt bij goed functioneren van het lichaam 
 breed effect: van haar/nagels tot extra energie 

1 tablet bevat   RI*

Bèta-Caroteen  3,6 mg  
(= Vitamine A)  RE 600 µg 75%)
Vitamine B1  0,6 mg 55%
Vitamine B2  1 mg 71%
Niacine (B3)  NE 9 mg 56%
Vitamine B6  0,9 mg 64%
Foliumzuur (B9)  400 µg 200%
Vitamine B12  1,5 µg 60%
Vitamine C  60 mg 75%
Vitamine D  7,5 µg 150%
Vitamine E  TE 4 mg 33%
(Calcium  100 mg 13%)
Ijzer  10 mg 71%
Jodium  100 µg 66%
Magnesium  100 mg 27%
Selenium  60 µg 109%
Zink  5 mg 50%
* RI = Referentie-inname

Productinfo
Gebruik
1 tablet per dag, bij voorkeur met een glas water innemen tijdens een maaltijd.
Bij twijfel of vragen, vraag raad aan uw arts of apotheker.

Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding.



Voor het behoud van een goede gezondheid is een gezonde levensstijl en een 
gevarieerde, evenwichtige voeding van belang.

Ingrediënten
Calciumcarbonaat; vulstof : dicalcium fosfaatdihydraat en microkristallijne cellulose en 
siliciumdioxide; magnesiumoxide (magnesium 100 mg) ; ijzergluconaat (ijzer 10 mg); 
vitamine C (l-ascorbinezuur) (60 mg); gestandaardiseerd seleniumgist (Seleno Precise®) 
(selenium 60 µg); zinkgluconaat (zink 5 mg); bèta-caroteen (3,6 mg); kaliumjodide (jodium 
100 µg) glansmiddel: hypromellose en talk; vitamine E (4mg - TE) (dl-alpha-tocopheryl 
acetaat en d-alfa-tocoferyl succinaat) ; vitamine B3 (nicotinamide) (9 mg - NE); kleurstof: 
titaandioxide en luteïne; antiklontermiddel: magnesiumstearaat ; vitamine D 
(cholecalciferol) (7,5 µg) ; vitamine B12 ( cyanocobalamine) (1,5 µg) ; vitamine B6 
(pyridoxine hydrochloride) (0.9 mg) ; vitamine B2 ( riboflavine) (1mg) ; vitamine B1 
(thiaminehydrochloride) (0.60 mg) ; vitamine B9 (foliumzuur) (400 µg).

Bewaren
Donker, droog en op kamertemperatuur (15°-25°C) bewaren, niet in direct zonlicht.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.
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