
INGREDIENSER:  kalciumkarbonat, vitamin C (L-askorbinsyra), L-fenylalanin, bulkmedel 
mikrokrystallin cellulosa, citronbioflavonoider (pulver av hela frukten), magnesiumglukonat, L-glutamin, 
magnesiumoxid, bladpulver av gotu kola, L-tyrosin, klumpförebyggande stearinsyra, vitamin E 
(D-alfatokoferylsyrasuccinat från soja), kaliumglukonat, pantotensyra (kalcium-D-pantotenat), 
niacin (nikotinamid), zinkglukonat, bromelain,  klumpförebyggande magnesiumsalter av fettsyror, 
patentskyddad PhytoZyme®-blandning av koncentrerat pulver av bromelain, papain, alfalfa, persilja, 
morötter, broccoli, ärtor, banan, cantaloupemelon, limabönor, mango, pumpa, spenat, tomat, 
blomkål, apelsin, papaya, sötpotatis, sparris, betor, gröna bönor, sockerärtor, blåbär, chilipeppar, 
tranbär, gurka, guava, grapefrukt, grönkål, citron, maitake-svamp, persika, ananas, vattenkrasse, 
zucchini, bulkmedel tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa, rotextrakt av amerikansk ginseng 
(Panax quinquefolius L.), rotextrakt av sibirisk ginseng (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) 
Maxim.), algextrakt av knöltång (Ascophyllum nodosum Le Jol.), kopparglukonat, mangansulfat, 
extrakt av blad från Ginkgo Biloba-trädet, tiamin HCl (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), vitamin B6 
(pyridoxal-5’-fosfat), klumpförebyggande kiselsyra, krom(III)pikolinat, vitamin B12 (kobalamin),  kalcium-
L-metylfolat, natriumselenit.

DOSERING: Fyra tabletter per dag.

Kosttillskott ska inte användas som ersättning för en varierad kost. Överskrid inte den 
rekommenderade dagsdosen. Förvara utom räckhåll för barn. Precis som med alla typer av 
kosttillskott bör du rådfråga en läkare innan du intar produkten om du är eller försöker bli gravid, 
ammar, får någon form av läkarvård eller äter receptbelagd medicin. 

Produkten har inte testats på djur.

Förvara produkten torrt och svalt.

EU.PI.MOD 10 Lämplig för vegetarianer.
Glutenfri

Support Tabs Plus
Produkt 4449 / 240 tabletter

Innehåll per fyra tabletter % RI
Vitamin C 300 mg 375 %
Vitamin E 75 mg α−TE 625 %
Tiaminmononitrat 6 mg 545 %
Riboflavin 6 mg 429 %
Niacin 70 mg NE 438 %
Vitamin B-6 6 mg 429 %
Kalcium-L-metylfolat 175 µg 88 %
Vitamin B-12 240 µg 9600 %
Pantotensyra 64 mg 1067 %
Kalcium 280 mg 35%
Magnesium 73 mg 19 %
Zink 5 mg 50 %
Selen 10 µg 18 %
Koppar 1 mg 100 %
Mangan 2 mg 100 %
Krom 200 µg 500 %
Extrakt av ginkgoblad 6 mg *
Bladpulver av gotu kola 120 mg *
Rotextrakt av (Panax quinquefolius L.) amerikansk 
ginseng

30 mg *

Rotextrakt av (Eleutherococcus senticosus  
   (Rupr. et Maxim.) Maxim.) sibirisk ginseng

30 mg *

Växtextrakt av knöltång (Ascophyllum nodosum Le Jol.) 30 mg *
Citronbioflavonoider 175 mg *
L-glutamin 130 mg *
L-fenylalanin 300 mg *
L-tyrosin 100 mg *
Pancreatin 45 mg *
RI = Rekommenderat dagligt intag  *RI saknas


