
Vitamines en mineralen zijn onmisbaar voor 
het goed functioneren van ons lichaam.  
Een evenwichtige voeding is daarbij 
belangrijk. Toch kan er in bepaalde situaties 
behoefte bestaan aan extra aanvulling. 

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 onderhoudt de weerstand. 

Ingrediënten per tablet  
136 mg Calciumcarbonaat (Calcium),  
64 mg dicalciumfosfaat (Calcium),  
vulstof (microkristallijne cellulose),  
100 mg magnesiumoxide (Magnesium),  
10 mg L-ascorbinezuur (Vitamine C**),  
25 mg nicotinamide (Vitamine B3), 20 mg 
pyridoxinehydrochloride (Vitamine B6), 
antiklontermiddel (stearinezuur), vulstof 
(siliciumdioxide), 6,7 mg tocoferylacetaat 
(Vitamine E), 5mg ijzer fumaraat (IJzer), 
glansmiddel (hydroxy propyl methyl 
cellulose), 10 mg riboflavine (Vitamine B2*), 
7,8 mg thiaminehydrochloride  
(Vitamine B1), 5 mg kaliumchloride (Kalium), 
verdikkingsmiddel (natriumcroscarmellose), 
7,3 mg calcium D-panthothenaat (Vitamine 
B5), 0,1 mg kopergluconaat (Koper), 

antiklontermiddel (magnesiumstearaat),  
5 mg zinkoxide (Zink), 1 mg mangaancitraat 
(Mangaan),  500 µg retinolacetaat (Vitamine 
A), bevochtigingsmiddel (glycerol),  
200 µg natriummolybdaat (Molybdeen), 
200 µg biotine (Vitamine B8), 200 µg 
pteroylmonoglutaminezuur (Vitamine B11), 
150 µg kaliumjodide (Jodium),  
50 µg natriumseleniet (Selenium),  
75 µg bètacaroteen (provitamine A),  
10 µg cholecalciferol (Vitamine D3),  
6 µg cyanocobalamine (Vitamine B12).

Multi VitaMin is vrij van
Conserveringsmiddelen, gluten, kleurstoffen, 
smaakstoffen, suiker en zoetstoffen.

Dosering
1 à 2 tabletten per dag innemen met 
ruim water. De aanbevolen dosering niet 
overschrijden. Dit voedingssupplement is niet 
geschikt voor kinderen tot en met 17 jaar.

Bewaaradvies
Koel (15-25ºC) en droog bewaren.  
Buiten het bereik van jonge kinderen.

Houdbaarheid
Zie onderzijde verpakking en/of blister.

Verpakking
Wapiti Multi Vitamin is verkrijgbaar in  
een verpakking met 45 tabletten.
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WAPITI ANTIMETIL
Voor een rustige maag.
WAPITI BOS & DUIN
Huidolie. 
WAPITI CBD OLIE 5%
Puur van Nederlandse bodem.
WAPITI CBD OLIE 10%
CBD olie met zeer hoog CBD-gehalte. 
WAPITI DARMFUNCTIE COMPLEX
Voor een natuurlijke stoelgang.
Bevordert de inwendige reiniging.
WAPITI DARMMILD
Dagelijks een regelmatige stoelgang.
WAPITI EUCALYPTUSOLIE
Zzzoemm vrij.
WAPITI KNOFLOOK 2000
Hooggeconcentreerde knoflook.  
Houdt jong en vitaliseert. Reukloos.
WAPITI HOESTSIROOP
Voor alle hoest, verzacht de keel.
WAPITI GROENLIPMOSSEL  
& CURCUMINE
Behoud van sterke botten en ondersteunt  
de gezondheid van gewrichten.

WAPITI MOSSEL EXTRACT
Behoud van sterke botten en  
goed werkende spieren.
WAPITI MULTI VITAMIN
Voor meer energie en weerstand.
WAPITI SPECIAAL MULTIVITAMINE
Na een Gastric Bypass.
WAPITI NACHTRUST FORTE
Voor een goede en gezonde nachtrust.
WAPITI PROBIOTICUM
Probioticum op basis van  
Saccharomyces boulardii gist.
WAPITI PROSTAAT PLUS
Man 45+, verzorgt een vergrote prostaat.
WAPITI THIJM HANDGEL
Droge handreiniging met thijmolie.
WAPITI VITAMINE C PLUS
Voor een gereguleerde dosering van  
vitamine C. Hooggeconcentreerde  
formule met 1.000 mg Vitamine C.

Wapiti producten zijn glutenvrij.

Emonta B.V.  
Postbus 197  
9200 AD Drachten NL
Tel. 0512 - 5180 85  
www.emonta.nl

Wapiti natuurproducten worden gekenmerkt door hun gestandaardiseerde 
samenstelling en voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Het assortiment  
Wapiti natuurproducten bestaat uit de volgende specialiteiten:

 www.wapitinatuur.nl


