
tablet Zwanger

Meer-in-2 
multi met actieve B-vitaminen 

waaronder 
400 μg foliumzuur

 

120 tabletten 
voedingssupplement

Bestelcode
72241 | V001

Bevat per dagdosering (2 tabletten):   %ADH* 
Bèta-caroteen (Dunaliella salina) ....6 mg
Vitamine B1 (thiamine HCl) ..............5 mg   454
Vitamine B2 
(natriumribofl avine-5-fosfaat) .........5 mg   357
Vitamine B3 (niacinamide)..............10 mg  NE  62
Vitamine B5 
(D-calciumpantothenaat) ................20 mg  333
Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) ...24 mg   1714
Foliumzuur (als folaat: 5-methyl-
tetrahydrofolaat glucosaminezout) 
(Quatrefolic®) .........................................400 μg   200
Vitamine B12 ....................................200 μg   8000

waarvan:
methylcobalamine ........................100 μg
5’-deoxyadenosylcobalamine .....100 μg

Choline (bitartraat) ............................8 mg
Inositol ................................................10 mg
PABA (para-aminobenzoëzuur) .....10 mg
Biotine  ................................................75 μg   150
Vitamine C (calcium-L-ascorbaat, 
magnesium-L-ascorbaat) .............. 120 mg   150
Vitamine K2 (menachinon-7) ...........80 μg   107
Vitamine D3 
(cholecalciferol) .................. (400 IE) 10 μg   200
Vitamine E (D-alfa tocoferyl 
succinaat) ..........................(150 IE) 100 mg  TE 833
Calcium (citraat, L-ascorbaat) ........64 mg   8
Magnesium (citraat, L-ascorbaat)  114 mg   30
Zink (citraat) ......................................10 mg   100

IJzer (bisglycinaat) ...........................14 mg   100
Mangaan (citraat) ...............................2 mg   100
Koper (citraat) ............................... 1000 µg   100
Jodium (kaliumjodide) ....................150 μg   100
Chroom (picolinaat) ..........................50 μg   125
Molybdeen (natriummolybdaat) ....80 μg   160
Selenium (L-selenomethionine) ......55 μg   100
Citrus biofl avonoïden 
(60% hesperidine) ..............................5 mg

*Percentage van de Aanbevolen
Dagelijkse Hoeveelheid.

Geschikt voor vegetariërs. 

Vrij van tarwe, gluten, soja, melk, ei, vis, schaal-
dieren en noten.

Raadpleeg uw gezondheidsprofessional, arts 
of apotheker bij onduidelijkheden of medicijn-
gebruik, in het bijzonder coumarine derivaten 
(antistollingsmiddelen zoals warfarine) 
vanwege de aanwezigheid van vitamine K2.

Geregistreerd handelsmerk van Gnosis S.p.A

Doseringsadvies: 1 maal daags 2 
tabletten. Bij voorkeur tijdens de 
maaltijd innemen. Houd u aan de 
aanbevolen dosering.

Ten minste houdbaar tot einde: 
zie onderzijde verpakking.

Vitaminen- en mineralenpreparaat

Koel (maar niet in de koelkast), 
droog en buiten bereik van jonge 
kinderen bewaren. Een voedings-
supplement is geen vervanging van 
een gevarieerde voeding en een 
gezonde levensstijl. Natuurlijke 
variaties in kleur en geur van dit 
product zijn mogelijk.

Ingrediënten: Mineralen; Vulstoff en: 
calciumcarbonaat, microkristallijne 
cellulose; Vitaminen; Coating: hydroxy-
propylmethylcellulose; Antiklonter-
middel: siliciumdioxide; Inositol; PABA; 
Choline; Carotenoïde; Biofl avonoïden.

VitOrtho bv
Laan van Waalhaven 323
2497 GL Den Haag
www.vitortho.nl
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