
Multi Vitamin

Gebruiksinformatie

VOOR MEER ENERGIE EN VITALITEIT

Toepassing
Vitamines en mineralen zijn onmisbaar voor het goed blijven functioneren van ons 
lichaam. Een evenwichtige voeding is daarbij heel belangrijk. Toch kan er in bepaalde 
situaties behoefte bestaan aan extra aanvulling. Ook voor bepaalde bevolkingsgroepen 
kan suppletie van vitamines en mineralen in preparaatvorm voor het behoud van hun 
gezondheid een bijdrage betekenen. Wapiti Multi VitaMin is een geconcentreerd en 
uitgebalanceerd voedingssupplement. Het bevat alle essentiële vitamines en mineralen. 
Deze krachtige multi-formule heeft een gunstige invloed op de gezondheid en vormt een 
goede aanvulling op de dagelijkse voeding. Wapiti Multi VitaMin zorgt voor meer energie 
en verhoogt de vitaliteit. 

Werkstoffen per tablet
Calcium (als calciumcarbonaat) 200 mg [25% ADH] -  Magnesium (als magnesiumoxide) 
100 mg [27% ADH] - Vitamine C (als L-ascorbinezuur) 75 mg [94% ADH] - Fosfor (als 
calciumfosfaat) 50 mg [7% ADH] - Vitamine B3 (als nicotinamide) 25 mg [156% ADH] - 
Vitamine A (als retinolacetaat) 1000 mcg RE [125% ADH] - Beta-caroteen 75 mcg [9% 
ADH] - Vitamine B1 (als thiaminemononitraat) 7,6 mg [691% ADH] - Vitamine B2 (als 
riboflavine) 10 mg [714% ADH] - Vitamine B5 (als calcium-D-panthothenaat) 7,3 mg 
[122% ADH] - Vitamine B6 (als pyridoxinehydrochloride) 20 mg [1429% ADH] - Vitamine 
B12 (als cyanocobalamine) 6 mcg [240% ADH] - Vitamine D3 (als  cholecalciferol) 10 mcg 
[200% ADH] - Vitamine E (als D-alfa-tocoferylacetaat) 6,7 mg TE [56% ADH] - IJzer (als 
ijzer(II) fumaraat) 5 mg [36% ADH] - Zink (als zinkoxide) 5 mg [50% ADH] - Foliumzuur  (als 
pteroylmonoglutaminezuur) 200 mcg [100% ADH] - Biotine (als D-biotine) 200 mcg [400% 
ADH] - Jodium (als kaliumjodide) 150 mcg [100% ADH] - Kalium (als kaliumchloride) 5 
mg - Koper (als koperoxide) 0,1 mg [10% ADH] - Mangaan (als mangaansulfaat) 0,1 mg 
[5% ADH] - Molybdeen (VI) (als natriummolybdaat) 200 mcg [400% ADH] - Selenium (als 
L-selenomethionine) 50 mcg [91% ADH].          ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid.

Dosering
1 tablet per dag, bij voorkeur ’s morgens na de maaltijd met water innemen.
De aanbevolen dosering niet overschrijden.

Bewaaradvies
Bewaar deze tabletten bij kamertemperatuur (15-25°C) buiten het bereik van jonge 
kinderen. De houdbaarheid staat op de verpakking aangegeven.

Verpakking
Wapiti Multi Vitamin is verkrijgbaar in een verpakking met 45 tabletten.
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Wapiti natuurproducten worden gekenmerkt door hun gestandaardiseerde samenstelling 
en voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Het assortiment Wapiti natuurproducten bestaat uit 
de volgende specialiteiten: 

•	 WAPITI	DARMBALANS 
Goed voor een evenwichtige balans in de darmen.

•	 WAPITI	DARMMILD 
Voor een regelmatige stoelgang.

•	 WAPITI	DARMBALANS-JUNIOR 
Helpt	de	ontlasting	dikker	te	maken.	Probioticum	voor	kinderen. 
Op basis van Saccharomyces boulardii gist.

•	 WAPITI	DARMFUNCTIE	COMPLEX 
Voor een natuurlijke stoelgang.  
Bevordert de inwendige reiniging.

•	 WAPITI	ENERGIE	PLUS 
Geeft meer energie en verhoogt de weerstand.

•	 WAPITI	KNOFLOOK	2000 
Houdt jong en vitaliseert.  
Hooggeconcentreerde knoflook.

•	 WAPITI	KRUIDENSIROOP 
Voor een goede verzorging van de luchtwegen.

•	 WAPITI	MENOPAUZE	COMPLEX 
Heeft een gunstige invloed op overgangsverschijnselen.

•	 WAPITI	MOSSEL	EXTRACT 
Voor behoud van soepele gewrichten.

•	 WAPITI	MULTI	VITAMIN 
Voor meer energie en vitaliteit.

•	 WAPITI	NACHTRUST	FORTE 
Voor een gezonde nachtrust.  
Samengesteld uit Valeriaan en Hop.

•	 WAPITI	PROSTAAT	FORTE 
Houdt een goed functionerende prostaat in stand.

•	 WAPITI	VITAMINE	C	PLUS 
Voor een gereguleerde dosering van vitamine C. 
Hooggeconcentreerde time release formule (1.000 mg).


