
kauw
tablet

 
Kind

 Meer-in-1 
multi met actieve B-vitaminen  

vanaf 2 jaar
 

60 kauwtabletten  
voedingssupplement
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Bevat per dagdosering (1 kauwtablet):        % RI*  
Bèta-caroteen (Dunaliella salina)  1 mg
Vitamine B1 (thiamine HCl) ....... 0,8 mg   73
Vitamine B2  
(natriumriboflavine-5-fosfaat) ......1 mg   71
Vitamine B3 (niacinamide).......... 12 mg  NE  75
Vitamine B5  
(D-calciumpantothenaat) ........... 4,5 mg   75
Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) 1 mg   71
Foliumzuur (als folaat: 5-methyl- 
tetra-hydrofolaat glucosamine- 
zout) (Quatrefolic®) ..................... 200 μg   100
Vitamine B12 .................................. 10 μg   400

waarvan:
methylcobalamine .........................5 μg
5’-deoxyadenosylcobalamine ......5 μg

Choline (bitartraat) .........................1 mg
Inositol ...............................................1 mg
PABA (para-aminobenzoëzuur) ....1 mg
Biotine ............................................. 36 μg   72
Vitamine C (calcium-L-ascorbaat) 60 mg   75
Vitamine K2  
(menachinon-7)(vitaMK7®) .......... 19 μg   25
Vitamine D3  
(cholecalciferol) ...............(400 IE) 10 μg   200
Vitamine E  
(D-alfa tocoferyl succinaat) (13 IE) 9 mg  TE  75
IJzer (bisglycinaat) ..........................2 mg   14
Jodium (kaliumjodaat) ................. 75 μg   50
Calcium (citraat, L-ascorbaat) .... 26 mg   3

Magnesium (citraat) .................... 25 mg   7
Zink (citraat) ................................ 1,5 mg   15
Mangaan (citraat) ....................... 0,5 mg   25
Koper (citraat)  ............................ 250 μg   25
Chroom (picolinaat) ..................... 10 μg   7
Selenium (L-selenomethionine) ... 28 μg   50
Molybdeen (natriummolybdaat) ....38 μg   76
Luteïne .......................................... 250 μg
Lycopeen ...................................... 250 μg

*Percentage van de Referentie Inname.

Ingrediënten: Vulstoffen (isomalt, katoen-
zaadolie, microkristallijne cellulose, calci-
umgebonden vetzuren), aroma (bosvruch-
ten/rode vruchten/sinaasappel), mineralen, 
vitaminen, carotenoïden, voedingszuur  
(citroenzuur) kleurstof (bietenrood) anti-
klontermiddel (siliciumdioxide), choline,  
inositol, PABA, zoetstof (sucralose).

Vrij van tarwe, gluten, soja, melk, ei, vis, 
schaaldieren, noten, gelatine, gist en synthe-
tische kleur, geur- en smaakstoffen.

Geregistreerde handelsmerken  
van Gnosis S.p.A.

Vitaminen- en mineralenpreparaat 
Doseringsadvies: 1 maal daags 1 kauw-
tablet. Bij voorkeur tijdens het eten in-
nemen. Als uw kind het nog lastig vindt 
om tabletten te kauwen, kunt u deze 
ook vermalen en vermengen met bij-
voorbeeld yoghurt. Houd u aan de aan-
bevolen dosering.
Bewaaradvies: Koel (maar niet in de 
koelkast), droog en buiten bereik van 
jonge kinderen bewaren.
Geschikt voor vegetariërs.
Gezoet met zoetstof. Overmatig 
gebruik kan een laxerend effect 
hebben. Dit voedingssupple- 
ment bevat maximaal 3 mg vita- 
mine B6 en is niet geschikt voor  
kinderen onder de 1 jaar (verplichte 
waarschuwingstekst).
Ten minste houdbaar tot: 
zie onderzijde verpakking.
Een voedingssupplement is geen  
vervanging van een gevarieerde  
voeding en een gezonde levensstijl. 
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