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Multivitaminum Forte OptiMusss

status administracyjny: suplement diety

forma: tabletki musujące

opakowanie jednostkowe: 20 tabletki

opakowanie zbiorcze: 28 sztuk

termin ważności: 2 lata

PKWiU: 10.89.19.0 

VAT: 8%

kod EAN: 5902768961300

BAZYL:    

BLOZ 7: 3582421

20 tabletek musujących

®

Multivitaminum Forte OptiMusss suplement diety. Tabletki musujące o smaku smaku brzoskwiniowym. Bez dodatku cukru. Może być stosowany 
przez diabetyków. Zawiera substancje słodzące. Produkt zalecany osobom dorosłym, które pragną wzmocnić naturalną odporność organizmu. Polecany w 
stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy, w okresie przesilenia wiosennego, a także w okresie wzmożonego 
wysiłku fizycznego i umysłowego. Wskazana jest w przypadku mniejszego spożycia naturalnych źródeł witamin oraz dla osób prowadzących aktywny 
tryb życia.

Zalecana 1 tabletka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako 
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Sposób użycia: rozpuścić 1 tabletkę w szklance (200 ml) chłodnej wody.

Składniki: regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, węglany sodu; substancja wypełniająca: sorbitole; witaminy (kwas L-askorbinowy, amid 
kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas 
pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina); sok brzoskwiniowy w proszku – 2,65%* (przecier brzoskwiniowy, maltodekstryna); 
proszek buraczany; aromaty; barwnik: karoteny; substancje przeciwzbrylające: glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon; substancje słodzące: 
cyklaminiany, sacharyny.
* jest równoważna deklaracji 10% w przeliczeniu na sok brzoskwiniowy odtworzony z przecieru brzoskwiniowego. 
Może zawierać laktozę (z mleka).

Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. 
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ZAWIERA SOK BRZOSKWINIOWY !!!ZAWIERA SOK BRZOSKWINIOWY !!!NOWOŚĆ !NOWOŚĆ ! NOWOŚĆ !NOWOŚĆ !

Zawartość witamin i składników mineralnych w zalecanej dziennej porcji – 
1 tabletka / % dziennej Referencyjnej Wartości Spożycia

witamina C            80 mg   /    100%
niacyna                 16 mg    /    100%
witamina E            12 mg    /    100%
kwas pantotenowy  6 mg    /    100%

biotyna                   50 µg    /    100%
witamina B12         2,5 µg   /    100%

ryboflawina (wit. B2) 1,4 mg    /   100%
witamina B6          1,4 mg    /   100%
tiamina (wit. B1)    1,1 mg    /   100%
kwas foliowy         200 µg    /   100%

suplement diety


