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Vitamine E-8
een uniek complex met alle 8
tocoferolen en tocotriënolen
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Bestelcode: V3372
Inhoud: 60 softgels

Samenstelling per softgel:                                 % ADH*
(dagdosering)
Vitamine E (150 ie) ...................100 mg-TE**  833
(uit gemengde tocoferolen en tocotriënolen)
 d-alfatocoferol  ............................ 93 mg 
 d-bètatocoferol  ............................. 2 mg 
 d-gammatocoferol  ...................... 25 mg 
 d-deltatocoferol  .......................... 13 mg  
 d-alfatocotriënol  ......................... 13 mg 
 d-bètatocotriënol ........................... 2 mg 
 d-gammatocotriënol .................... 19 mg 
 d-deltatocotriënol  ......................... 6 mg 
*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
**mg-TE = mg d-alfatocoferol equivalenten

Dit product bevat bio-enhanced vitamine E met een 
verhoogde biologische beschikbaarheid.

Ingrediënten: natuurlijke gemengde toco-
ferolen (Nutrabiol T50™), natuurlijke gemengde 
tocotriënolen (EVNol SupraBio™), rundergelatine 
(softgelcapsule), bevochtigingsmiddel: glycerol, 
gezuiverd water.

Nutrabiol T50™ is een geregistreerd handelsmerk 
van BTSA.

EVNol SupraBio™ is een geregistreerd handelsmerk 
van ExcelVite Inc en wordt beschermd door US Patent 
No: 6,596,306.

Zie binnenzijde etiket voor gebruiksinformatie. 

Voedingssupplement
Vitaminepreparaat, inhoud 45 g netto.

Ten minste houdbaar tot einde en batchcode: 
(of zie bodem)

hier 
openen
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Gebruik: 1 softgel per dag bij een (vetbevattende) maaltijd 
met ruim water innemen of zoals geadviseerd. Houd u aan 
de aanbevolen dosering.

Bevat geen: gluten, lactose, conserveringsmiddelen en 
synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen.

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

Buiten bereik van jonge kinderen houden. Droog, afgesloten 
en bij kamertemperatuur bewaren. 

Voedingssupplement
Vitaminepreparaat, inhoud 45 g netto.

Bestelcode: V3372
Inhoud: 60 softgels

Voedingssupplementen van Vitals
Vitals levert hoogwaardige voedingssupplementen. In 
ons assortiment staan de dosering, opneembaarheid en 
kwaliteit van de ingrediënten centraal.

Het belangrijkste criterium voor supplementen is natuurlijk 
resultaat. Daarom hecht Vitals het grootste belang aan de 
puurheid en werkzaamheid van haar producten. 
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