
               FORMULA IV PLUS – TRE- EN- EN ir MULTI
Maisto papildas
Grynasis svoris = 93 g
TRE-EN-EN: 60 kapsulių = grynasis svoris 60 g
Multi: 60 tablečių = grynasis svoris 33 g

TRE-EN-EN • Ryžių sėlenų, sojų ir kviečių gemalų 
aliejaus turintis maisto papildas
Sudėtis: ryžių sėlenų aliejus (30,04%), sojų aliejus (22,53%), kviečių 
gemalų aliejus (15,2%), želatina, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, 
stabilizatorius bičių vaškas, ryžių sėlenų milteliai (1,0%), kviečių ge-
malų milteliai (1,0%), dažikliai titano dioksidas ir chlorofilų vario kom-
pleksai, antioksidantas tokoferolių koncentruotas ekstraktas (soja).

 *rekomenduojama paros norma

MULTI • Polivitaminų ir mineralų maisto papildas
Sudėtis: stabilizatorius mikrokristalinė celiuliozė, cinko gliukonatas,  
L-askorbo rūgštis, rudadumblių milteliai, stabilizatorius karboksimetil- 
celiuliozė, mangano gliukonatas, vitaminas E (d-alfa tokoferolio acetatas 
(soja), nikotinamidas, glajinė medžiaga hidroksipropilmetilceliuliozė, 
džiovintos mielės, sojų baltymai, emulsiklis sojų lecitinas, lipnumą 
reguliuojanti medžiaga amorfinio silicio dioksidas, retinilo palmitatas, 
vario gliukonatas, stabilizatorius riebalų rūgščių magnio druskos, kalcio 
pantotenatas, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, piridoksino 
hidrochloridas, ergokalciferolis, riboflavinas, tiamino mononitratas, 
vitaminas B12 (cianokobalaminas, manitolis), chromo chloridas, 
dažiklis chlorofilų vario kompleksai, dažiklis titano dioksidas, folio 
rūgštis, natrio selenitas. 

TRE-EN-EN maistinė vertė:  
  
 1 kapsulė 100g
Energija  27,0 kJ (6,5 kcal) 2715 kJ (650 kcal) 
Baltymai  0,120 g  12,0 g 
Angliavandeniai  0,002 g 0,2 g 
iš jų cukrūs  0 g 0 g
Riebalai, iš kurių  0,676 g   67,6 g
sočiųjų riebalų rūgščių  0,124 g   12,4 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių  0,176 g  17,6 g 
polinesočiųjų riebalų rūgščių  0,341 g  34,1 g
Linolio rūgštis  0,216 g  21,6 g 
Linoleno rūgštis  0,024 g 2,4 g
Skaidulos  0 g 0 g
Natris 0 g 0 g

MULTI  Maistinė vertė:   
paros normoje (1 tabletėje) yra: 
  % RPN* 
Vitaminas C  45 mg 56
Niacinas  12,5 mg 78
Cinkas 10 mg 100
Vitaminas E  7,5 mg 63
Pantoteno rūgštis  3,5 mg 58
Manganas 2 mg 100
Vitaminas B6 1,4 mg 100 
Varis 1 mg 100
Tiaminas (B1) 1 mg 91
Riboflavinas (B2) 1 mg 71
Vitaminas A  750µg 94
Jodas  112,5 µg 75 
Folinė rūgštis  100 µg 50 
Vitaminas D2  3,75µg 75
Vitaminas B12 2,25 µg 90
 

Vartojimas: gerti 1 „MULTI” + 1 „TRE-EN-EN” per parą valgio metu. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.  
Maisto papildas nėra maisto pakaitalas.
Laikymo sąlygos: laikyti sausoje vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje 
Geriausias iki: tinka iki ant pakuotės nurodyto mėnesio pabaigos. 
MULTI ir TRE-EN-EN prekybos teises turi tik „GNLD International“ konsultantai.

Platintojas Lietuvoje: UAB „GNLD International“, Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva
TRE-EN-EN gamintojas: EuroCaps Ltd, Tredegar, Didžioji Britanija.
MULTI gamintojas: Natural Formulas, Hayward CA, JAV.                                                                                                                Formula IV Plus /LT 2014.09
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