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Elke Dag

optimaal opneembare multi
met een uitgekiende samenstelling
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EV1668-06
Samenstelling per tablet:
% ADH* 50% adenosylcobalamine).......130 mcg 5200 Jodium (kaliumjodide)................75 mcg 50
Biotine........................................100 mcg 200 Koper (citraat).............................0,75 mg 75
(dagdosering)
8
Choline (bitartraat).......................25 mg
- Magnesium (citraat, ascorbaat)....30 mg
Bètacaroteen (uit Dunaliella
- Mangaan (citraat)........................1,5 mg 75
Salina)...........................................3,6 mg
- Inositol...........................................25 mg
- Molybdeen
Vitamine A (retinylacetaat).300 mcg-RE 38 PABA..............................................10 mg
(natriummolybdaat)...................50 mcg 100
Vitamine B1 (thiamine-HCL)........11 mg 1000 Vitamine C (calcium- en
magnesiumascorbaat)................100 mg 125 Selenium
Vitamine B2 (riboflavine-5’fosfaat)...........................................14 mg 1000 Vitamine D3 (cholecalciferol)......15 mcg 300 (l-selenomethionine)..................55 mcg 100
Zink (citraat)..................................10 mg 100
Vitamine B3 (niacinamide)...........40 mg 250 Vitamine E (natuurlijk, d-alfatocoferylacetaat, 100 ie)..........67 mg-TE 559 Bioflavonoïdencomplex
Vitamine B5 (calcium-d(citrus, 35%)..................................20 mg
pantothenaat)...............................30 mg 500 Gemengde tocoferolen (bèta,
gamma, delta)...............................10 mg
- Luteïne (uit Calendula officinalis)...5 mg
Vitamine B6 (pyridoxal-5’fosfaat).............................................7 mg 500 Vitamine K2 (menaquinon-7)....30 mcg 40 Zeaxanthine (uit Tagetes erecta)....1 mg
Calcium (citraat, ascorbaat)..........30 mg
4 Co-enzym Q10 (natuurlijk,
Folaat (5-MTHF glucosaminezout, Quatrefolic®).........300 mcg 150 Chroom (picolinaat)....................40 mcg 100 ubiquinon).....................................30 mg
IJzer (bisglycinaat)...........................5 mg 36 *ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Vitamine B12 (50% methylcobalamine,
Ingrediënten: vitaminen, mineralen, vulstoffen: calciumcarbonaat, microkristallijne cellulose (cellulosegel); cholinebitartraat, Dunaliella salina, luteïne, citrusbioflavonoïdencomplex, gemengde tocoferolen,
Q10, inositol, antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumstearaat; zeaxanthine, glansmiddel:
hydroxypropylmethylcellulose, PABA. Gebruik: 1 tablet per dag. Bestelcode: V1668
Inhoud: 30 tabletten
Voor meer informatie over dit product kijk op: www.vitals.nl
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Gebruik: 1 tablet per dag bij een maaltijd met ruim water innemen of
zoals geadviseerd. Houd u aan de aanbevolen dosering.
Bevat geen: gluten, lactose, soja, conserveringsmiddelen en
synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen. Dit product is geschikt
voor vegetariërs.
Let op: overleg bij gebruik van coumarinederivaten (antistollingsmiddelen zoals acenocoumarol) eerst met een deskundige alvorens een
supplement met vitamine K2 te gebruiken.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl
zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging van een
gevarieerde voeding.
Buiten bereik van jonge kinderen houden. Droog, afgesloten en bij
kamertemperatuur bewaren.
Voedingssupplement
Multivitamine- en mineralenpreparaat, inhoud 55 g netto.
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Bestelcode: V1668
Inhoud: 30 tabletten
Elke Dag
Elke Dag onderscheidt zich door de gekozen verbindingen van de vitaminen
en mineralen. Deze zorgen voor superieure opneembaarheid. Grote waarde
wordt gehecht aan de juiste doseringen en onderlinge verhoudingen. De
toevoeging van vitamine K2, luteïne, zeaxanthine en Q10 maken deze
moderne multi compleet. Eén tablet per dag voor optimaal gebruiksgemak.
Quatrefolic® is een gepatenteerd product en een geregistreerd handelsmerk
van Gnosis.
Voedingssupplementen van Vitals
Vitals levert hoogwaardige voedingssupplementen. In het assortiment
staan de dosering, opneembaarheid en kwaliteit van de ingrediënten
centraal. Het belangrijkste criterium voor supplementen is natuurlijk
resultaat. Daarom hecht Vitals het grootste belang aan de puurheid en
werkzaamheid van haar producten.
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