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ESSENTIALS
Multi

30, 90 en 240 tabletten

Multi: hooggedoseerd
Hooggedoseerd, óók de mineralen! In veel multi’s zijn de meer populaire 
vitamines aanwezig in een hoge dosering, maar in de Plantina Multi is 
een ruime plaats vrijgemaakt voor de minstens zo belangrijke mineralen. 
Daarnaast bevat Plantina Multi het gehele B-complex en antioxidanten. 

Sterke punten van Plantina Multi 
De kwaliteit van een voedingssupplement wordt voor een groot deel be-
paald door welke stoffen er níet in zitten. Zo bevat Plantina Multi geen 
overbodige stoffen en is vegetarisch. Daarnaast zijn de grondstoffen uiterst 
zorgvuldig gekozen. Zo is gekozen voor de goed opneembare vorm van mag-
nesium in plaats voor het nauwelijks opneembare magnesiumoxide. Ook 
daarmee onderscheidt Plantina Multi zich van de meeste andere multi’s. 

Start met een voorsprong, start met Plantina
Plantina maakt voor de productontwikkeling exclusief gebruik van apo-
theker dr. Gert Schuitemaker, verbonden aan het Ortho Institute.  Voor 
de productontwikkeling volgt Gert Schuitemaker al meer dan 25 jaar de 
wetenschap op het gebied van voeding en voedingssupplementen. Dit 
is een garantie voor topkwaliteit. Plantina Multi bevat eersteklas grond-
stoffen en is vrij van overbodige toevoegingen. Bovendien wordt Plantina 
Multi geproduceerd volgens GMP- en HACCP-normen. Plantina Multi is 
opgenomen in het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen. 

Bevat geen 
Bevat géén van de allergenen volgens annex 3-bis van EU-richtlijnen 2003/
a9/EC en 2006/142/EC (en updates): glutenbevattende granen (tarwe, 
rogge, gerst, haver, spelt, kamut), ei, vis, aardnoten (pinda’s), zuivel 
(inclusief lactose), schaalvruchten (noten zoals amandelen, hazelnoten, 
walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten en maca-
damianoten), selderij, mosterd, sesamzaad, zwaveldioxide en sulfiet (meer 
dan 10 mg zwaveldioxide per kilo of liter), lupine, schaal- en weekdieren.

Bevat verder geen gist, conserveringsmiddelen, synthetische kleur-, geur- 
en smaakstoffen, zoetstoffen (suiker, fructose, sorbitol, mannitol, sacha-
rine, xylitol, cyclamaat, aspartaam), kruiden (hypoallergeen) en GMO-
stoffen (genetisch gemodificeerd). 

Plantina Multi is geschikt voor vegetariërs. 

Ingrediënten 
Vitaminen, mineralen, algen, soja, vulstoffen (microkristallijne cellulose, 
hydroxypropylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose), glansmiddelen 
(stearinezuur, magnesiumstearaat, glycerol, carnaubawas), stabilisatoren 
(natriumcroscarmellose, siliciumdioxide). 

Wijze van gebruik
De Plantina Multi is voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Aanbevolen 
wordt om 1 tablet per dag te slikken, bij voorkeur tijdens of vlak na de 
maaltijd. Voor moeilijke slikkers is er de Plantina Multi Junior. Dit tablet is 
aanmerkelijk kleiner. 

Bovenstaande informatie is enkel voor informatieve doeleinden. Raadpleeg in geval van ziekte altijd een arts.
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Eén tablet bevat:
Vitamine A (als palmitaat) (2500 IE)
Bètacaroteen (van Blakeslea trispora)
Luteïne (van Tageta erecta)
Astaxanthine (van Haematococcus pluvialis)
Vitamine B1 (thiamine mononitraat)
Vitamine B2 (riboflavine)
Vitamine B3 (niacinamide)
Vitamine B5 (calciumpantothenaat)
Vitamine B6 (als pyridoxal-5-fosfaat)
Vitamine B12 (als cyanocobalamine)
Foliumzuur
Biotine
Vitamine C (ascorbinezuur)
Vitamine D3 (cholecalciferol) (200 IE)
Vitamine E (d-alfa-tocoferylsuccinaat) (75 IE)
Mixed tocoferolen (alfa-, bèta-, gamma-, delta-) 
Vitamine K1
Calcium (als carbonaat en Lithothamnium)
Lithothamnium (alg met sporenelementen)
Magnesium (als citraat)
IJzer (als fumaraat)
Jodium (van kaliumjodide)
Selenium (L-selenomethionine)
Koper (als gluconaat)
Mangaan (als gluconaat)
Chroom (als picolinaat)
Borium (als natriumboraat)
Molybdeen (als ammoniummolybdaat)
Zink (als citraat)
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Graag wil Plantina u nog veel meer informatie over de producten geven, maar wij zijn genoodzaakt ons te houden aan de 
wetgeving zoals vastgelegd in de Verordening (EG) 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.  

Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen via ons contactformulier op de website.
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