
 

 

 

 

 

 

Meer info 

Multivitamine-mineraalformules vormen de ruggegraat van de voedingssuppletie. Per definitie bevatten ze op z'n minst 

voldoende vitamines en mineralen die van belang zijn voor het behouden van een goede gezondheid. 

Daarnaast bevatten ze vaak nog extra aanvullingen zoals spijsverteringshulpstoffen (enzymen), planten e.d. 

Multi 4 All kan worden toegepast als aanvulling op de normale voeding teneinde eventuele tekorten hierin aan te vullen, als 

basisaanvulling bij verhoogde behoefte aan vitamines en mineralen en als basis voor een meer uitgebreide voedingstherapie.

Hoofdingrediënt 

Vitaminen, mineralen, enzymen en plantenextracten. 

 

Ingrediënten 

Eén tablet bevat: 

Vitamines

600 mcg vitamine A (vit. A acetaat)(2000 ie), 2.5 mcg vitamine D (ergocalciferol)(100 ie), 34 mg vitamine E (d/alfa tocopherol)(50 
ie), 125 mg vitamine C (calciumascorbaat), 40 mg bioflavonoïden (citrus), 10 mg hesperidine, 5 mg rutine, 6 mg vitamine B1
(thiaminemononitraat), 6 mg vitamine B2 (riboflavine), 12 mg vitamine B3 (niacine), 25 mg vitamine B3 (niacinamide), 35 mg 
vitamine B5 (Ca. d-pantothenaat), 10 mg vitamine B6 (pyridoxineHCl), 12 mcg vitamine B12 (cobalamine), 100 mcg foliumzuur, 

40 mcg biotine, 

25 mg cholinebitartraat, 25 mg inositol, 7 mg PABA (para-aminobenzoëzuur).

 

Mineralen

100 mg calcium (50% aminozuurgebonden/50% dicalciumfosfaat), 50 mg magnesium (50% aminozuurgebonden/50% oxide), 12 
mg kalium (aminozuur gebonden), 12 mcg chroom, 6 mg zink, 6 mg mangaan, 5 mg ijzer, 0.5 mg koper, 50 mcg jodium, 12 mcg 

selenium (L-Selenomethionine). 

 

Enzymen

6 mg ossegal, 6 mg bromelaïne, 7 mg pancreaslipase, 6 mg papaïne, 

 

Planten

16 mg alfalfa, 16 mg amandelpoeder, 16 mg blaasjeswier, 16 mg cayenne (capsicum), 16 mg paardebloem (taraxacum), 16 mg 

guldenroede (solidago), 16 mg paardestaart (equisetum), 16 mg zaagpalm (ser. repens), 16 mg zuring.

 

Diversen

35 mg lecithine, 6 mg betaïne HCl.

 

Hulpstoffen: cellulose, siliciumdioxide, stearinezuur, magnesiumstearaat, acaciagom, HPMC (coating). 

Gegarandeerd vrij van: gist, suiker, lactose, conserveermiddelen en synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.

Dit product is hypoallergeen. 

 

Gebruiksaanwijzing: 1-2 tabletten per dag, bij voorkeur innemen tijdens of na een maaltijd. Niet gebruiken bij zwangerschap

(swens) of borstvoeding. Bevat

niacine dat kort na inname een onschuldige rode verkleuring van de

huis kan geven (flush). Dit verdwijnt weer snel.

 

Verpakking: 60, 90 en 180 tabletten

 

 


