Multi Vital Forte capsules
Orthomoleculaire therapie
SAMENSTELLING
SAMENSTELLING:
Bevat per vegetarische capsule
Natuurlijke bètacaroteen
5,25 mg
Gemengde carotenoïden (maximaal)
1,5 mg
Vitamine B1 (als thiamine HCl)
20 mg
Vitamine B2 (riboflavine)
25 mg
Vitamine B3 (nicotinamide)
50 mg
Vitamine B5 (als calciumpantothenaat)
25 mg
Vitamine B6 (als pyridoxine HCl)
20 mg
Vitamine B12 (cyanocobalamine)
15 mcg
Foliumzuur
700 mcg
PABA
10 mg
D-Biotine
25 mcg
Cholinebitartraat
10 mg
Inositol
12,5 mg
Vitamine C (als calciumascorbaat)
42 mg
Citrusbioflavonoïden (min. 95% hesperidine)
7,5 mg
Vitamine D3 (cholecalciferol, 50 IE)
1,25 mcg
Natuurlijke vitamine E (als D-alfa-tocoferylsuccinaat, 15 IE) 10,1 mg
Vitamine K1 (phytomenadion)
50 mcg
Magnesium (-citraat)
15 mg
Kalium (-chloride)
15 mg
Calcium (als -ascorbaat)
8 mg
Zink (als -citraat)
3,5 mg
IJzer (als -fumaraat)
3,5 mg
Koper (als -lysinecomplex)
500 mcg
Mangaan (als -citraat)
0,5 mg
Selenium (als seleno-L-methionine)
50 mcg
Molybdeen (als ammoniummolybdaat)
12,5 mcg
Chroom (als -picolinaat)
8,6 mcg
Jodium (als kaliumjodide)
10 mcg
NAC
50 mg
L-Lysine HCl
12,5 mg
Betaïne HCl
7,5 mg
DMAE
10 mg
Bamboe-extract (Tabashir, 75% silica)
15 mg
Hulpstoffen: microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, cellulose (HPMC).
Gegarandeerd vrij van: GMO, gluten, lactose, gelatine, dierlijke substanties, conserveermiddelen, synthetische
kleur-, geur- en smaakstoffen.
WERKING
Multi Vital Forte is een complete, hooggeconcentreerde dagelijkse multi voor het behoud van een goede
gezondheid. Het is een uitgebalanceerd voedingssupplement, waarin uitsluitend biologisch hoogwaardige
ingrediënten zijn verwerkt. Daarbij voldoet Multi Vital Forte aan hoge criteria in zowel kwantitatief als kwalitatief
opzicht: de juiste hoeveelheden in de juiste verhouding én in de biologische verbindingen die goed door het
lichaam worden opgenomen. Hierdoor is er sprake van een sterke synergistische werking.
De uitgebalanceerde samenstelling optimaliseert de stofwisseling en ondersteunt synergistische processen in het
hele lichaam. Multi Vital Forte onderscheidt zich van de meeste andere multi′s door onder meer de toevoeging van
de aminozuren N-Acetyl-L-Cysteïne (NAC) en L-lysine. NAC is als precursor van glutathion zeer belangrijk voor de
antioxidantdefensie en bij ontgiftingsprocessen. L-Lysine is onder meer belangrijk bij de vorming van collageen en de
botgroei. Daarnaast bevat Multi Vital Forte een bioflavonoïdencomplex, dat onder meer de belangrijke stof
hesperidine bevat.
Multi Vital Forte bevat verder bijzondere bestanddelen als di-methyl-amino-ethanol (DMAE) en bioflavonoïden uit
citrus. Deze unieke ingrediënten ondersteunen de celstofwisseling, werken als antioxidant een tienvoud sterker dan
vitamine C en zijn als ontgiftigers van de cel mede verantwoordelijk voor de bescherming van het DNA (erfelijk
materiaal). Dit zijn een aantal belangrijke eigenschappen die een bijdrage leveren aan de regeneratie van cellen en

weefsels. Betaïne HCl zorgt voor een betere opname van sporenelementen in het darmkanaal. Alle gezamenlijke ′
werkstoffen′ garanderen een hoge biologische beschikbaarheid en activiteit.
Verder levert Multi Vital Forte hoge doses van alle B-complex vitamines en bevat het een zeer complete
combinatie van mineralen en spoorelementen in een gemakkelijk absorbeerbare, aminozuur-gecheleerde vorm.
CONTRA
CONTRA-- INDICATIES
In de aangegeven dosering zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend.
BIJWERKINGEN
Sommige mensen kunnen een lichte misselijkheid ervaren wanneer zij een multi buiten de maaltijden innemen. Het
innemen van de multi samen met de maaltijden kan dit voorkomen.
INTERACTIES
Veel voedingsstoffen worden ongunstig beïnvloed door bijvoorbeeld medicijngebruik. In dergelijke gevallen kan een
multi potentiële deficiënties wellicht compenseren. Ook andere interacties met reguliere of natuurgeneesmiddelen
zijn mogelijk. Raadpleeg hiervoor een deskundige.
ADVIESDOSERING
Dagelijks 1 capsule of bij intensief gebruik 2 maal daags 1 capsule tijdens of vlak na de maaltijd innemen.
VERWANTE PRODUCTEN
Multi Vital Forte tabletten, Multi Vital Forte Junior capsules, Multi Vital Forte Junior kauwtabletten, Multi Natal Forte,
Multi Pro Gluco, Multi Mineral Forte, Multi Vital Extensis, Topsport Multi tabletten.
ARTIKELNUMMER EN INHOUD
0965 (kunststof flacon à 60 capsules van plantaardige oorsprong)
0899 (kunststof flacon à 200 capsules van plantaardige oorsprong)

