MVW Complete Formulation™ Multivitamine Kauwtabletten D1500 Standaard met Sinaasappelsmaak
(60 tabletten)
Voeding voor medisch gebruik
Productinformatie: MVW Complete Formulation™ Multivitamine Kauwtabletten D1500 Standaard met
Sinaasappelsmaak is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patienten met cystic fibrosis en is een
multivitamine- en mineralen-supplement dat verhoogde hoeveelheden vetoplosbare vitamines bevat.
Belangrijke mededeling: Het product moet onder medisch toezicht worden gebruikt. Het product is niet geschikt om als
enige voedingsbron te dienen. Geschikt vanaf een leeftijd van 4 jaar. Het product houdt een gezondheidsrisico in wanneer
het wordt gebruikt door personen die niet aan de ziekte(n), aandoening(en) of kwa(a)l(en) lijden waarvoor het product
bestemd is. Gebruik bij zwangerschap en/of gecombineerd gebruik met antistollingsmiddelen alleen na overleg met een
arts.
Gebruik en bewaring:
Niet gebruiken als de verzegeling is verbroken of ontbreekt. Buiten bereik van kinderen en bij kamertemperatuur
bewaren.
Allergenen: geen.
Aanbevolen dosering:
Kinderen 4-8 jaar: 1 kauwtablet per dag, kinderen ouder dan 9 jaar: 1 kauwtablet 2 maal daags of zoals door arts
voorgeschreven.
Ingrediënten:
Samenstelling per dagelijkse dosis
%ADH [Aanbevolen
Elke kauwtablet bevat
Hoeveelheid
Dagelijkse Hoeveelheid]
Vitamine A (12% retinylpalmitaat en 88% bèta-caroteen)
16000IU
320
Vitamine D3 (cholecalciferol)
1500IU
375
Vitamine Ε (d-alfa-tocoferol)
200IU
667
Vitamine C (natriumascorbaat en zinkascorbaat)
100mg
167
Zink (zinkgluconaat)
15mg
100
Pantotheenzuur (calcium D pantothenaat)
12mg
120
Niacine (nicotinamide)
10mg
50
Vitamine Β6 (pyroxidine hydrochloride)
1,9mg
95
Riboflavine (vitamine Β2)
1,7mg
100
Thiamine (thiamine-mononitraat vit Β1)
1,5mg
100
Vitamine Κ (fytonadion)
1000mcg
1250
Foliumzuur
200mcg
50
Biotine
100mcg
33
Vitamine Β12 (cyanocobalamine)
6mcg
100
Overige bestanddelen: sucrose (E473), sorbitol (E420), natuurlijke en synthetische sinaasappelsmaak, plantaardig
magnesiumstearaat (E572), siliciumdioxide (E551), microkristallijne cellulose (E460(i)), johannesbroodpitmeel (E410),
appelzuur (E296), sucralose (E955), annatto (E160b)
Waarschuwing:
De aanbevolen dagelijkse dosering moet niet worden overschreden.
Product op medisch voorschrift.
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