
Optimum Health 120T
Multivitaminen/Mineralen

Productbeschrijving

De meest complete multivitamine voor een fit lichaam! Bevat praktisch alle vitaminen, mineralen,
sporenelementen en aminozuren voor een gezond lichaam. Bevat eveneens enkele plantenextracten die
nuttig zijn voor de optimalisering van het metabolisme zoals Spirulina en Panax ginseng. Bevat ook
coënzym Q10 als energiebron. Vult de uitgeputte reserves met noodzakelijke voedingsstoffen van het
lichaam aan. 

Ingrediënten

INGREDIENTEN PER TABLET

Vit. C (ascorbinezuur) 360,00 mg 450%*

Calcium (citraat) 200,00 mg

Magnesium-bisglycinaat 168,00 mg

Vit. B3 (niacinamide) 108,00 mg 676%*

Spirulina (Spirulina pacifica) 100,00 mg

Ginsengwortelextract (Panax ginseng) 80,00 mg

Citrusbioflavonoïden 40,00 mg

Vit. E (D-alfatocoferolacetaat) 40,00 mg 334%*

Vit. B5 (calciumpantothenaat) 36,00 mg 600%*

Rutine 15,00 mg

Zink (-citraat) 12,20 mg 81%*

Vit. B6 12,00 mg 858%*

(pyridoxine HCl)

Co-enzym Q10 5,00 mg

Vit. B2 (riboflavine) 9,60 mg 686%*

Vit. B1 (thiamine HCl) 8,40 mg 764%*

Cholinebitartraat 10,00 mg

Inositol 10,00 mg

Ijzergluconaat 4,20 mg 30%*

Mangaan (citraat) 2,80 mg 140%*

Biotine 900,00 µg 1800%*

Foliumzuur 800,00 µg 400%*

Vit. A 90%*

retinolpalmitaat 600,00 µg

bètacaroteen 120,00 µg
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De in deze publicatie verstrekte informatie is expliciet bestemd voor lezers, die zich uit oogpunt van hun beroep met gezondheid en voeding bezighouden. In het belang van de volksgezondheid is
deze publicatie niet bedoeld voor leken of consumenten. Uitgever en auteurs verklaren dat deze publicatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen
enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventueel fouten in de tekst van deze publicatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van bedoelde publicatie.
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Koper (citraat) 360,00 µg 35%*

Chroom (picolinaat) 85,20 µg 214%*

Molybdenum (natrium) 58,50 µg 118%*

Jodium (kaliumjodide) 50,00 µg 33%*

Selenium (selenomethionine) 44,00 µg 80%*

Vit. B12 (cyanocobalamine) 6,00 µg 240%*

Vit. D (cholecalciferol) 3,00 µg 60%*

Hulpstoffen: microkristallijne cellulose, maltodextrine, gehydrogeneerde

katoenzaadolie, magnesiumstearaat, siliciumdioxide

*%ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (E.C.)

Verpakking

120 tabletten

Gebruik

1/2 tablet per dag of zoals aanbevolen

Voorzorg

Dit product bevat fenylalanine en mag dus niet gebruikt worden door personen die lijden aan fenylketonurie.
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