
 

Wapiti Speciaal MultiVitamine 60 capsules 

Na een gastric bypass 

In een normale gezonde situatie neemt het lichaam dankzij gezond, vers en gevarieerd voedsel voldoende 
vitamines, mineralen en andere nutriënten op. In speciale  situaties, zoals na een gastric bypass operatie, kan 
de natuurlijke opname van deze essentiële voedingstoffen veranderen.  Naast een gezond eetpatroon kan het 
dan verstandig zijn om ter ondersteuning van de weerstand aanvullingen in vitamines en mineralen middels 
een voedingssupplement in te nemen. Wapiti heeft met Speciaal MultiVitamine hiervoor een preparaat 
ontwikkeld dat de dagelijkse behoefte aan nutriënten, als aanvulling op de voeding, tegemoet komt. Wapiti 
Speciaal MultiVitamine bevat een breed scala aan ondersteunende stoffen zoals MultiVitamine hoge 
doseringen VITAMINE B12, VITAMINE D3 en IJZER ter aanvulling en vitamine C voor de weerstand*, 
 

Toepassing: 
Vitamine B12 draagt bij tot een normale vorming van rode bloedcellen en ondersteunt het behoud van de 
gezonde werking van het zenuwstelsel.** Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Vitamine D3 de 
calcium-opname in de botten verhoogt en goed is voor het behoud van sterke botten en tanden.*** De 
toevoeging van IJzer helpt de vermoeidheid te verminderen.**** 
 
Wapiti producten zijn glutenvrij. 
Wapiti Speciaal Multivitamine is geschikt voor vegetariërs. 
 

Gebruiksaanwijzing: 
2 Capsules per dag met water innemen. Aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Raadpleeg eerst uw 
arts voor gebruik bij zwangerschap en borstvoeding. Niet geschikt voor vegetariërs. Een gevarieerde, 
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Dit voedingssupplement is geen vervanging 
van een gevarieerde voeding. 
Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. 
 
Ingrediënten per 2 capsules (dagdosering): 

Vitamines:  Hoeveelheid:  R.I.#:  

Bètacaroteen (natuurlijk/uit Dunaliella salina) 2 mg - 

Vitamine A (Retinolacetaat) 600 mcg 75 

Vitamine B1 (Thiamine HCL) 2,75 mg 250 

Vitamine B2 (Riboflavine) 3,5 mg 250 

Vitamine B3 (Nicotinamide) 32 mg 200 

Vitamine B5 (Calcium Pantothenaat) 18 mg 300 

Vitamine B6 (Pyridoxaal-5-fosfaat) 1,4 mg 100 

Vitamine B8 (Biotine) 100 mcg 200 

Vitamine B11 (Foliumzuur) 500 mcg 250 

Vitamine B12 (methylcobalamine) 350 mcg 14000**  

Vitamine C (Ascorbinezuur) 160 mg 200* 

Vitamine D3 (Cholecalciferol) 25 mcg 500*** 

Vitamine E (Tocoferolsuccinaat) 24 mg 200 

 
 
 
 
 



 

Inhoud verpakking: 
60 capsules in blister. Netto gewicht 36,5 gram. 
Ten minste houdbaar tot: zie onderzijde verpakking. 

Mineralen:                                                                              Hoeveelheid:                                                         R.I.#: 

Chroom (Chroom III chloride) 160 mcg 400 

IJzer (Ferro fumeraat) 65 mg 464**** 

Jodium (Kaliumjodaat) 225 mcg 150 

Koper (Kopergluconaat) 2,5 mg 250 

Mangaan (Mangaancitraat) 3 mg 150 

Molybdeen (Natriummolybdaat) 100 mcg 200 

Selenium (Natriumseleniet) 110 mcg 200 

Zink (Zinkcitraat) 20 mg 200 

# Referentie Inname (R.I.) 
  


