
Garlic Multi+
nr. 089

voedingssupplement

inhoud 100 softgel capsules, 84,5 g netto

Lees voor het gebruik de gebruiksinfo.

Toepassingen
Garlic Multi+ is een knoflookformule. Aan de knoflook- 
capsules zijn o.a. vitamines, het mineraal Selenium en 
kruiden toegevoegd. De kruidencombinatie Maretak 
en Knoflook houdt de bloedvaten in een goede conditie 
en Meidoorn ondersteunt hierbij het hart. Vitamine C 
is gunstig voor soepele, elastische aderen en ondersteunt 
het behoud van een sterke vaatwand. Tot slot onder- 
steunen Selenium en Vitamine B6 het immuunsysteem.

Ingrediënten
Kruidenmaceraten, vitamines, softgel capsulehuls 
(gelatine, glycerine en water), verdikkingsmiddel 
(bijenwas), soja lecithine, rutine, seleniumgist, 
kleurstoffen (titaandioxide, zwart ijzeroxide en 
kopercomplexen van chlorofyl).

Werkstoffen per dagdosering van %ADH/RI*

3 softgel capsules
KRUIDEN:
Knoflookmaceraat (Allium sativum) 450 mg
Meidoornmaceraat (Crataegus oxyacantha) 300 mg
Maretakmaceraat (Viscum album) 300 mg
VITAMINES:
Vitamine A (als bètacaroteen) 2500 µg 312%
Vitamine B6 (als pyridoxine HCl) 15 mg 1071%
Vitamine C (als ascorbinezuur) 135 mg 169%
Vitamine E (als D-alfa-tocoferol) 156 mg 1300%
FOSFOLIPIDE:
Lecithine (uit soja) 87 mg
FLAVONOÏDEN:
Rutine 45 mg
MINERAAL:
Selenium (uit gist) 90 μg 164%
*%ADH/RI = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid/Referentie-inname.

Dosering en gebruik
Dagdosering: 3 maal daags 1 softgel capsule tijdens 
de maaltijd met voldoende water innemen.
De aanbevolen dagdosering niet overschrijden.

Waarschuwing
Niet gebruiken tijdens de periode van zwangerschap 
en het geven van borstvoeding. Gebruik in combi-
natie met (genees)middelen die hart en bloedvaten 
beïnvloeden, uitsluitend in overleg met een 
deskundige. Raadpleeg altijd bij combinatiegebruik 
met medicijnen uw huisarts.

Allergie-informatie
Bevat soja (lecithine).

Garlic Multi+ is een voedingssupplement en valt in de 
categorie vitaminen, mineralen en kruiden.

Een voedingssupplement is geen vervanging van een 
gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde 
levensstijl.

Land van herkomst: België.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar na het gebruik dit product donker, goed 
gesloten op kamertemperatuur en altijd buiten het 
bereik van kinderen! Vermijd bij het bewaren de invloed 
van direct zonlicht. De minimale houdbaarheidsdatum 
van dit preparaat staat vermeld op het doosje. 

Voedingswaarde
Per 100 g:
kcal 658
kJoule 2720
Vetten 62,8 g
verzadigde vetzuren 60 g

Koolhydraten 3,2 g
suikers 0 g

Eiwitten 20,1 g
Zout 0 g

Garlic Multi+ is een product van  
Bloem Health Products B.V.,  
Postbus 225, 9670 AE Winschoten - Nederland.

Raadpleeg bij vragen over dit preparaat uw apotheker 
of drogist, of stuur een mail naar: info@bloeminfo.nl
Voor meer informatie: www.garlicmulti.nl

De tekst van deze gebruiksinfo is voor het laatst 
herzien in juli 2015 door Bloem Health Products B.V.

Voor meer informatie: 
www.garlicmulti.nl


