
MultiTon

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit

TRANSPARANTIEFICHE  MULTITON

• uiterst compleet en evenwichtig multipreparaat
• met de bioactieve, direct werkzame vormen van vitaminen
• met enkel goed opneembare, organische vormen van 

mineralen
• met alle voedingsstoffen aan 50 % van de aanbevolen 

dagdosis (uitz. Calcium en Magnesium aan 40 %)

draagt bij tot (zie volledig op achterblad): 
- de afname van vermoeidheid en futloosheid 
- een normaal energieleverend metabolisme 
- de bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress  
- een normale functie van het immuunsysteem
- een normale functie van het zenuwstelsel

Regelmatig gebruik van MultiTon draagt bij tot:
- de afname van vermoeidheid en futloosheid (magnesium, vitamines B2, B3, B5, B6, B12 en C, foliumzuur, ijzer) 

- een normaal energieleverend metabolisme (magnesium, vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B12 en C, biotine, calcium,

 ijzer, jodium, koper, mangaan)

- de bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress (vitamines C, E en B2, selenium, zink, koper, mangaan)   

- een normale functie van het immuunsysteem (vitamines A, B6, B12, C en D, selenium, zink, foliumzuur, ijzer, koper) 

- een normale functie van het zenuwstelsel (magnesium, vitamines B1, B2, B3, B6, B12 en C, biotine, jodium, koper) 

- een normale geestelijke functie (magnesium, vitamines B1, B3, B6, B12 en C,   foliumzuur, biotine)

- een normale verstandelijke functie (jodium, zink)

- het behoud van een normaal gezichtsvermogen (vitamines A en B2, zink)

- het behoud van normale botten (vitamines D en K, calcium, magnesium, mangaan, zink)  

- het behoud van normale tanden (vitamine D, calcium, magnesium)

- een normale werking van de spieren (magnesium, calcium, vitamine D)

- het behoud van een normale huid (biotine, jodium, zink, vitamines B2 en B3) 

- het behoud van normaal haar (biotine, vitamine A, selenium, zink)

- het behoud van normale nagels (selenium, zink) 

- het behoud van normale slijmvliezen (vitamines A, B2 en B3, biotine)

- het behoud van normale bindweefsels (koper, mangaan)

- de normale collageenaanmaak voor de normale werking van de botten, tanden, tandvlees, kraakbeen, bloedvaten, 

 huid (vitamine C)

- het behoud van normale bloedsuikergehalten (chroom)

- een normale bloedvorming (foliumzuur, ijzer, vitamines B2,B6 en  B12)

- een normale werking van de schildklier (jodium, selenium) 

- een normale bloedstolling (vitamine K)

- normale celdelingen (vitamines B12 en D, magnesium, zink)

- een normale vruchtbaarheid en voortplanting (zink)



Inhoud: 60 V-capsules

Gebruik:  2 V-capsules per dag 
(capsulewand: hydroxypropylmethylcellulose, kleurstof : chlorofylline)
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MultiTon

Vitaminen per dagdosis van 2 V-caps
400 mcg RE Vitamine A (50 % RI*)
0,55 mg Vitamine B1 (50 % RI*)
0,7 mg Vitamine B2 (50 % RI*)
8 mg Vitamine B3 (50 % RI*)
3 mg Vitamine  B5 (50 % RI*)
0,7 mg Vitamine B6 (50 % RI*)
100 mcg Vitamine B9– Foliumzuur (50 % RI*)
1,25 mcg Vitamine B12 (50 % RI*)
25 mcg Biotine (50 % RI*)
40 mg Vitamine C (50 % RI*)
2,5 mcg Vitamine D (100 IU, 50 % RI*)
6 mg Vitamine E (50 % RI*)
37,5 mcg Vitamine K1+ Vitamine K2 (50 % RI*)
Bioactieve stof:  
50 mg Ubiquinone (co-enzym Q10) 

Mineralen per dagdosis van 2 V-capsules
300 mg Calcium (40 % RI*)
150 mg Magnesium (40 % RI*)
5 mg Zink (50 % RI*)
27,75 mcg Selenium (50 % RI*)
7 mg IJzer (50 % RI*)
75 mcg Jodium (50 % RI*)
20 mcg Chroom (50 % RI*)
1 mg Mangaan (50 % RI*)
0,5 mg Koper (50 %RI*)
3 mg Silicium
1 mg Boor
50 mg MSM (34 % Zwavel )

*RI = Referentie-inname

Retinolacetaat (vit A) + gemengde carotenoïden (geen synthetische bètacaroteen) 

Thiaminehydrochoride

Natriumriboflavine-5-fosfaat

Niacine (geen nicotinezuuur)

Calcium-D-pantothenaat

Pyridoxal-5’-fosfaat (geen pyridoxinehydrochloride)

Calcium 5-Methyltetrahydrofolaat (geen foliumzuur)

Methylcobalamine (geen cyanocobalamine of hydroxycobalamine)

D-Biotine

L-ascorbinezuur

Cholecalciferol

Gemengde tocoferolen en –tocotriënolen (geen D,L-alfatocoferol)

Fylloquinone (K1) en menaquinone-7 uit natto (K2)

Ubiquinone (uit natuurlijke fermentatie)

Lithothamnium calcareum (min. 30 % calcium): alg met zeer goed opneembare calcium

UltraMag®: liposomale magnesium, met zonnebloemlecithine; min. 32 % magesium

Zinkbisglycinaat: goed opneeembare, gecheleerde zink

Seleniumgist: met goed opneembare, gecheleerde selenium (vnml L-selenomethionine)

IJzerbisglycinaat: goed opneembare, gecheleerde zink

Kaliumjodide: werkzame vorm van jodium

Chroompicolinaat: goed opneembare chroom

Mangaanbisglycinaat: goed opneeembare, gecheleerde mangaan

Koperbisglycinaat: goed opneeembare, gecheleerde koper

Bamboescheutconcentraat als natuurlijk bron van silicium (75 %)

Natriumboraat: werkzame vorm van boor

Methylsulfonylmethaan, organische zwavelbron


