
Vita-Saurus®
Produkt 4682 / 180 tabletter

Mängd per tablett % av NRV
Vitamin A 400 µg RE 50 %
Vitamin C 50 mg 63 %
Vitamin D 2,8 µg 56 %
Vitamin E 7,5 mg α-TE 63 %
Tiaminmononitrat 1,6 mg 145 %
Riboflavin 1,5 mg 107 %
Niacin 6,75 mg NE 42 %
Vitamin B-6 1,6 mg 114 %
Folsyra 100 µg 50 %
Vitamin B-12 5 µg 200 %
D-Biotin 30 µg 60 %
Pantotensyra 2,5 mg 42 %
Jod 50 µg 33 %
Zink 4 mg 40 %
Selen 10 µg 18 %
Mangan 0,5 mg 25 %
Krom 10 µg 25 %
PABA 5 mg *
Kolinbitartrat 5 mg *
Rutin 5 mg *
Inositol 1 mg *
Hesperidin 0,5 mg *
Citronbioflavonoider 0,5 mg *
NRV = Rekommenderat dagligt intag enl. EU (2011/1169/EG-direktivet). *NRV saknas.

INGREDIENSER: sackaros, naturliga apelsinsmakar, vitamin C (L-askorbinsyra), zuurteregelaar 
natriumglukonat, zoetstof steviolglycoside, zuurteregelaar citroenzuur, niacin (nikotinamid), 
kalciumkarbonat, naturfärg gurkmeja rotpulver, vitamin A (betakaroten), zinksulfat, vitamin E 
(D-alfatokoferylsyrasuccinat (från soja)), magnesiumkarbonat, klumpförebyggande magnesiumstearat, 
rutin, paba, kolinbitartrat, patentskyddad Phytozyme®-blandning (med koncentrerat pulver 
av bromelain, papain, alfalfa, persilja samt grönsaks- och fruktkoncentrat av blåbär, morötter, 
broccoli, spenat, blomkål, grönkål, sparris, betor, chilipeppar, gröna bönor, ärtor, sötpotatis, 
gurka, pumpa, sockerärtor, tomat, vattenkrasse, zucchini, limabönor, maitake-svamp, banan, 
cantaloupemelon, tranbär, guava, citron, mango, apelsin, papaya, persika, ananas och grapefrukt), 
D-biotin, kalcium-D-pantotenat, vitamin B6 (pyridoxin Hcl), tiaminmononitrat (vitamin B1), 
mangansulfat, folsyra (pteroylmonoglutaminsyra), riboflavin (vitamin B2), inositol, hesperidin (från 
hesperidinsammansättning), citronbioflavonoider (pulver av hela frukten), kopparsulfat, krom(III)
pikolinat, kaliumjod, klumpförebyggande kiselsyra, natriumselenit, natriummolybdat, vitamine K-1 
(fytomenadion), vitamin B12 (kobalamin), vitamin D3 (kolekalciferol).

DOSERING: Vuxna samt barn som är minst fyra år: Tugga en tablett per dag som allmänt tillskott av 
vitaminer och mineraler.

Varning! Överskrid inte den rekommenderade dagsdosen. Om ett tillskott ges till små barn bör en 
vuxen övervaka användningen, för att undvika kvävning. Kosttillskott bör inte användas som ersättning 
för en varierad kost. 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.
För och förvara utom räckhåll för barn.

Produkten har inte testats på djur.

EU.PI.MOD 1 Lämplig för vegetarianer.
Glutenfri


