
Étrend- kiegészítő tabletta cinkkel, krómmal, B-, C-, E-vitaminokkal és béta-karotinnal
A B1-, B2-, B5-, B6-, B12-, B3-, B7-vitaminok a normál energiatermelő folyamatokban, 
a B6-vitamin a normál fehérje- és glikogén-anyagcserében, a B7-vitamin, a cink, 
a króm és a makrotápanyagok normál anyagcseréjében, a B4-vitamin a normál 
aminosav-szintézisben vesz részt. A cink szerepet játszik a normál fehérjeszintézisben 
és részt vesz a normál szénhidrát-anyagcserében.  
A króm hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához. 
A C-, B2-, és E-vitamin, valamint a cink hozzájárulnak a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez.

Melyik vitaminnak és ásványi anyagnak mi a feladata?  

Vitaminok Ásványi anyagok Szerepe

B1, B2, B3, B5, B6, 
B7, B12, C

Részt vesz a normál energiatermelő 
anyagcsere-folyamatokban

B1
Hozzájárul az idegrendszer  normál és 
a szív megfelelő működéséhez.

B2, B3, B6, B7, 
B12, C

Hozzájárul az idegrendszer normál 
működéséhez.

B2, C, E Cink Hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez

B2, B3, B4, B5, B6 
B12, C

Hozzájárul a fáradtság és kifáradás 
csökkentéséhez

B6
Részt vesz a normál fehérje- és 
glikogén-anyagcserében    

B4, B6, B12 Hozzájárul a normál homocisztein-
anyagcseréhez

B6, B12, C Cink Hozzájárul az immunrendszer normál 
működéséhez

B6
Hozzájárul a hormonális aktivitás 
szabályozásához

B4, B12 Szerepet játszik a sejtosztódásban

B7 Cink, króm Részt vesz a makrotápanyagok normál 
anyagcseréjében

B5

Hozzájárul a szteroidhormonok, a 
D-vitamin és egyes ingerületátvivő 
anyagok normál szintéziséhez és 
anyagcseréjéhez, valamint hozzájárul 
a normál mentális teljesítményhez

B4 Részt vesz a normál aminosav-szintézisben

C Hozzájárul az E-vitamin redukált 
formájának regenerálásához

 Króm Hozzájárul a normál vércukorszint 
fenntartásához

 Cink

Részt vesz a normál sav-bázis egyensúly 
fenntartásában, a normál szénhidrát-
anyagcserében  és a zsírsavak és az 
A-vitamin normál anyagcseréjében.
Hozzájárul a normál DNS-szintézishez 
és a vér normál tesztoszteron-szintjének 
fenntartásához.
Szerepet játszik a normál 
fehérjeszintézisben.

Multivitamin cinkkel és krómmal 
étrend-kiegészítő

Fogyasztói tájékoztató
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VNr. 12-1216-00 / 601092 / HU 148 x 210 mm / 7pt / PC 2352 / LC

Ajánlott adag:
Naponta 1 tablettát étkezés után, szétrágás nélkül, vízzel javasolt bevenni. 
A tabletták tarka színe – amely változhat – a vitaminoktól származik. Ez a termékre 
jellemző és a minőséget nem befolyásolja.

Figyelmeztetés:
Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes 
étrendet és az egészséges életmódot! A napi ajánlott mennyiséget ne lépje túl! 
A termék kisgyermekektől elzárva tartandó!

Aktív / hasznos rész mennyisége / tabletta A felnőttek számára ajánlott 
napi bevitel (NRV) %-a

C-vitamin 90 mg 113

E-vitamin (α-TE) 18 mg 150

Cink 12 mg 120

Niacin 7,5 mg 47

B6-vitamin 6 mg 429

Pantoténsav 3 mg 50

B1-vitamin 2,4 mg 218

Béta- karotin 333,33 RE µg 42

B2-vitamin 1,5 mg 107

Folsav 300 μg 150

Króm 100 μg 250

Biotin 30 μg 60

B12-vitamin 1,5 μg 60

Összetevők: tömegnövelő szer: cellulóz; aszkorbinsav, cink-citrát-3-hidrát, DL-alfa-
tokoferil-acetát; sertészselatin; tömegnövelő szer: szilícium-dioxid; csomósodást 
és lesülést gátló anyagok: parciális magas szénláncú gliceridek, kroszkarmellóz 
nátrium; nikotinamid; piridoxin-hidroklorid; glicerin-trisztearát; hal-zselatin; 
fruktóz; kukoricakeményítő; csomósodást és lesülést gátló anyag: magnézium-
sztearát; kalcium-D-pantotenát; thiamin-hidroklorid; glicerol; béta-karotin; 
riboflavin; króm(III)- klorid hexahidrát; antioxidáns:L- aszkorbil-6-palmitát; folsav; 
antioxidáns: DL-alfa-tokoferol; biotin; cianokobalamin.

Nettó tömeg: 30 tabletta: 12,8 g 
Ajánlott adag: naponta 1 tabletta 

Tárolás: száraz helyen, legfeljebb 25 °C-on.

A Multivitamin cinkkel és krómmal 30 db tablettát tartalmazó csomagolásban  
minden gyógyszertárban kapható.

Forgalmazó:
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer Str. 7., 
71034 Böblingen Németország

date:  05.07.2016 / 06.02.2017 (neuer Text) / 08.02.2017
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