Gebruik en doseringsadvies
1 x per dag bij een maaltijd innemen, bij voorkeur tijdens het
ontbijt of de lunch. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Ingrediënten VegVit
VegVit bevat maar liefst 26 vitamines en mineralen en een
geheel eigen 'super voedsel' plantencomplex. Op
www.aandachtswinkel.nl vindt u de volledige
ingrediëntenlijst.

VegVit Multivitamine en Mineralencomplex
VegVit is een vernieuwende Multivitamine en Mineralencomplex met vele voordelen. Speciaal samengesteld voor een
optimale opname en bioactiviteit en vol met belangrijke
voedingsstoffen, inclusief Vitashine, de vitamine D3 uit
planten (korstmos).
De VegVit formule is tijdens jarenlang onderzoek ontwikkeld,
met gebruikmaking van de nieuwste klinische onderzoeken en
gezondheidsclaims, die bevestigd zijn door de EFSA (European
Food Safety Authority). Het doel was een zo uitgebalanceerd
mogelijke multivitamine formule te ontwikkelen, die gezond
is voor lichaam en geest.
VegVit is gemaakt voor iedereen, maar er is in het bijzonder
aandacht besteed aan de behoeften van vegetariërs en
veganisten.
De voordelen op een rijtje:
•
•
•
•
•
•

Geschikt voor vegetariërs en veganisten
Bevat 26 vitaminen en mineralen, inclusief de
Veganistische Vitamine D3 “Vitashine” uit korstmos
Met een speciaal ‘Superfood-complex’
Vrij van tarwe, gluten, suiker en zuivel
GMO vrij
1 pot van 90 tabletten is voldoende voor 3 maanden

Voor wie:
VegVit is aanbevolen voor volwassenen en kinderen v.a. 12 jr.
Allergie waarschuwing: bevat natuurlijke vitamine E uit soja.
De combinatie van VegVit en Opti3 algenolie vinden wij de
optimale veganistische en vegetarische suppletie.
Neem dagelijks 1 VegVit tablet en 2 Opti3 capsules en
je ondersteunt je lichaam met:
•

26 vitamines en mineralen

•

300 mg EPA

•

500 mg DHA

•

10 mcg (400 IE) veganistische vitamine D3 (de ADH voor de
meeste mensen die in Nederland wonen <70 jaar)

•

SuperFood complex
Voedingssupplementen dienen niet gebruikt te worden als
vervanging voor een gevarieerde voeding.

meer Informatie over VegVit Multivitamine en
Mineralencomplex is te vinden op
www.relaxmoreshop.nl

