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Works with the body to promote healthy weight loss!
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Дистрибьютор: GNLD International
OÜ, Таллин.
Edasimüüja: GNLD International OÜ,
Roosikrantsi 9, 10119 Tallinn, Eesti.
®
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GR2 CONTROL FIBER SUPPLEMENT
EST Kiudaine tablett • Sisaldab Rivier`i titaanjuure kiude.
Koostis: Rivier`i titaanjuure kiud (Amorphophallus konjac),
odrakiud, stabilisaator (rasvhapete magneesiumsoolad E470),
kaerakiud, sojakiud, stabilisaator (dikaltsiumfosfaat E341),
apelsinikiud, kummiaraabik, paakumisvastane aine
(amorfne ränidoksiid E551).
Soovitatav ratsioon: 2 tabletti koos klaasi veega enne
hommiku -, lõuna- ja õhtusööki (6 tabletti päevas).
Õpetuses antud kogust ei tohi ületada.
TABLETTE VÕTTA KOOS OHTRA VEDELIKUGA.
HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS.
Toidulisandid on mõeldud toitumist täiendama, mitte
asendama mitmekülgset toitumist.
Säilitamine: kuivas ja jahedas.
Parim enne pakendi küljel märgitud kuu lõppu.
Välja töötatud ja valmistatud müügiks üksnes GNLD
International OÜ edasimüüjate kaudu.

RUS Tabletka s kletöatko” • Soderıit kletöatku
amorfofalløsa.
Sostav: kletöatka amorfofalløsa (Amorphophallus
konjac), æömennaæ kletöatka, stabilizator (ıirn´e
kislot´), ovsænaæ клетчатка, соевая клетчатка,
stabilizator (дикальций фосфат), apelˆsinovaæ
kletöatka, gummiarabik, dobavka, prepætstvuøˇaæ
komkovaniø (dioksid kremniæ amorfn´”).
Rekomenduemaæ dozirovka: 2 tabletki so stakanom
vod´ pered zavtrakom, obedom i uıinom (6 tabletok
v denˆ).
PRINIMAT\ S БОЛЬШИМ KOLIÖESTVOM VOD>.
HRANIT\ V NEDOSTUPNOM DLÆ DETE£ MESTE.
Piˇev´e dobavki sluıat дополнением k
ob´önomu menø i ne dolın´ использоваться v
kaöestve заменителей polnocennogo pitaniæ.
Hranitˆ v suhom i prohladnom meste.
Goden do konca: sm. na upakovke.
Sostavlen i izgotovlen iskløöitelˆno dlæ
distribˆøtorov GNLD International.
Made in U.S.A.
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RUS Tabletka s kletöatko” • Soderıit kletöatku
amorfofalløsa.
Sostav: kletöatka amorfofalløsa (Amorphophallus
konjac), æömennaæ kletöatka, stabilizator (ıirn´e
kislot´), ovsænaæ клетчатка, соевая клетчатка,
stabilizator (дикальций фосфат), apelˆsinovaæ
kletöatka, gummiarabik, dobavka, prepætstvuøˇaæ
komkovaniø (dioksid kremniæ amorfn´”).
Rekomenduemaæ dozirovka: 2 tabletki so stakanom
vod´ pered zavtrakom, obedom i uıinom (6 tabletok
v denˆ).
PRINIMAT\ S БОЛЬШИМ KOLIÖESTVOM VOD>.
HRANIT\ V NEDOSTUPNOM DLÆ DETE£ MESTE.
Piˇev´e dobavki sluıat дополнением k
ob´önomu menø i ne dolın´ использоваться v
kaöestve заменителей polnocennogo pitaniæ.
Hranitˆ v suhom i prohladnom meste.
Goden do konca: sm. na upakovke.
Sostavlen i izgotovlen iskløöitelˆno dlæ
distribˆøtorov GNLD International.
Made in U.S.A.
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Edasimüüja: GNLD International OÜ,
Roosikrantsi 9, 10119 Tallinn, Eesti.
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F IBER S UPPLEMENT
Natural Formulas,
2125 American Ave.,
Hayward, CA 94545, USA.

Дистрибьютор: GNLD International
OÜ, Таллин.

Contains

62 g / g
Valmistaja ja pakkija/
Izgotovitelˆ:

GR2 CONTROL FIBER SUPPLEMENT
EST Kiudaine tablett • Sisaldab Rivier`i titaanjuure kiude.
Koostis: Rivier`i titaanjuure kiud (Amorphophallus konjac),
odrakiud, stabilisaator (rasvhapete magneesiumsoolad E470),
kaerakiud, sojakiud, stabilisaator (dikaltsiumfosfaat E341),
apelsinikiud, kummiaraabik, paakumisvastane aine
(amorfne ränidoksiid E551).
Soovitatav ratsioon: 2 tabletti koos klaasi veega enne
hommiku -, lõuna- ja õhtusööki (6 tabletti päevas).
Õpetuses antud kogust ei tohi ületada.
TABLETTE VÕTTA KOOS OHTRA VEDELIKUGA.
HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS.
Toidulisandid on mõeldud toitumist täiendama, mitte
asendama mitmekülgset toitumist.
Säilitamine: kuivas ja jahedas.
Parim enne pakendi küljel märgitud kuu lõppu.
Välja töötatud ja valmistatud müügiks üksnes GNLD
International OÜ edasimüüjate kaudu.

www.gnld.com

84 tabletti / tabletok

GNLD International

Works with the body to promote healthy weight loss!
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Toimib koos organismiga, et saavutada kaalu
alanemist tervislikul viisil!
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RUS Tabletka s kletöatko” • Soderıit kletöatku
amorfofalløsa.
Sostav: kletöatka amorfofalløsa (Amorphophallus
konjac), æömennaæ kletöatka, stabilizator (ıirn´e
kislot´), ovsænaæ клетчатка, соевая клетчатка,
stabilizator (дикальций фосфат), apelˆsinovaæ
kletöatka, gummiarabik, dobavka, prepætstvuøˇaæ
komkovaniø (dioksid kremniæ amorfn´”).
Rekomenduemaæ dozirovka: 2 tabletki so stakanom
vod´ pered zavtrakom, obedom i uıinom (6 tabletok
v denˆ).
PRINIMAT\ S БОЛЬШИМ KOLIÖESTVOM VOD>.
HRANIT\ V NEDOSTUPNOM DLÆ DETE£ MESTE.
Piˇev´e dobavki sluıat дополнением k
ob´önomu menø i ne dolın´ использоваться v
kaöestve заменителей polnocennogo pitaniæ.
Hranitˆ v suhom i prohladnom meste.
Goden do konca: sm. na upakovke.
Sostavlen i izgotovlen iskløöitelˆno dlæ
distribˆøtorov GNLD International.
Made in U.S.A.
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Advisory Board

Edasimüüja: GNLD International OÜ,
Roosikrantsi 9, 10119 Tallinn, Eesti.

GR

F IBER S UPPLEMENT
Natural Formulas,
2125 American Ave.,
Hayward, CA 94545, USA.

Дистрибьютор: GNLD International
OÜ, Таллин.

Contains

62 g / g
Valmistaja ja pakkija/
Izgotovitelˆ:

GR2 CONTROL FIBER SUPPLEMENT
EST Kiudaine tablett • Sisaldab Rivier`i titaanjuure kiude.
Koostis: Rivier`i titaanjuure kiud (Amorphophallus konjac),
odrakiud, stabilisaator (rasvhapete magneesiumsoolad E470),
kaerakiud, sojakiud, stabilisaator (dikaltsiumfosfaat E341),
apelsinikiud, kummiaraabik, paakumisvastane aine
(amorfne ränidoksiid E551).
Soovitatav ratsioon: 2 tabletti koos klaasi veega enne
hommiku -, lõuna- ja õhtusööki (6 tabletti päevas).
Õpetuses antud kogust ei tohi ületada.
TABLETTE VÕTTA KOOS OHTRA VEDELIKUGA.
HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS.
Toidulisandid on mõeldud toitumist täiendama, mitte
asendama mitmekülgset toitumist.
Säilitamine: kuivas ja jahedas.
Parim enne pakendi küljel märgitud kuu lõppu.
Välja töötatud ja valmistatud müügiks üksnes GNLD
International OÜ edasimüüjate kaudu.

www.gnld.com

84 tabletti / tabletok

GNLD International

Works with the body to promote healthy weight loss!
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GNLD International
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Дистрибьютор: GNLD International
OÜ, Таллин.
Edasimüüja: GNLD International OÜ,
Roosikrantsi 9, 10119 Tallinn, Eesti.
®

®

GR2 CONTROL FIBER SUPPLEMENT
EST Kiudaine tablett • Sisaldab Rivier`i titaanjuure kiude.
Koostis: Rivier`i titaanjuure kiud (Amorphophallus konjac),
odrakiud, stabilisaator (rasvhapete magneesiumsoolad E470),
kaerakiud, sojakiud, stabilisaator (dikaltsiumfosfaat E341),
apelsinikiud, kummiaraabik, paakumisvastane aine
(amorfne ränidoksiid E551).
Soovitatav ratsioon: 2 tabletti koos klaasi veega enne
hommiku -, lõuna- ja õhtusööki (6 tabletti päevas).
Õpetuses antud kogust ei tohi ületada.
TABLETTE VÕTTA KOOS OHTRA VEDELIKUGA.
HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS.
Toidulisandid on mõeldud toitumist täiendama, mitte
asendama mitmekülgset toitumist.
Säilitamine: kuivas ja jahedas.
Parim enne pakendi küljel märgitud kuu lõppu.
Välja töötatud ja valmistatud müügiks üksnes GNLD
International OÜ edasimüüjate kaudu.

RUS Tabletka s kletöatko” • Soderıit kletöatku
amorfofalløsa.
Sostav: kletöatka amorfofalløsa (Amorphophallus
konjac), æömennaæ kletöatka, stabilizator (ıirn´e
kislot´), ovsænaæ клетчатка, соевая клетчатка,
stabilizator (дикальций фосфат), apelˆsinovaæ
kletöatka, gummiarabik, dobavka, prepætstvuøˇaæ
komkovaniø (dioksid kremniæ amorfn´”).
Rekomenduemaæ dozirovka: 2 tabletki so stakanom
vod´ pered zavtrakom, obedom i uıinom (6 tabletok
v denˆ).
PRINIMAT\ S БОЛЬШИМ KOLIÖESTVOM VOD>.
HRANIT\ V NEDOSTUPNOM DLÆ DETE£ MESTE.
Piˇev´e dobavki sluıat дополнением k
ob´önomu menø i ne dolın´ использоваться v
kaöestve заменителей polnocennogo pitaniæ.
Hranitˆ v suhom i prohladnom meste.
Goden do konca: sm. na upakovke.
Sostavlen i izgotovlen iskløöitelˆno dlæ
distribˆøtorov GNLD International.
Made in U.S.A.
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Vartojimas: gerti po 2 tabletes per dieną.
GARLIC ALLIUM COMPLEX
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos
Maisto papildas iš svogūnų
dozės.
ir česnakų
Laikymas: laikyti sausoje vėsioje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Sudėtis: česnakų milteliai (52,50%),
Maisto papildas nėra maisto pakaitalas.
stabilizatorius mikrokristalinė celiuliozė,
Geriausias iki (pabaigos): žr. ant
česnakų aliejaus ekstraktas (česnakai,
pakuotės.
maltodekstrinas, sojų pupelių aliejus, sojų
lecitinas) (3,75%), riebalų rūgštys, lipnumą Maisto papildo prekybos teises turi tik
reguliuojanti medžiaga talkas, svogūnų
„GNLD International“ konsultantai.
aliejaus ekstraktas (svogūnai, maltodeksPlatintojas Lietuvoje: UAB „GNLD
trinas, sojų pupelių aliejus, sojų lecitinas)
International“, Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva.
(2,50%), glajinė medžiaga šelakas, dažiklis
Gamintojas ir pakuotojas: Natural
titano dioksidas, laiškinių česnakų milteliai
Formulas, 2125 American Avenue,
(1,25%), porų milteliai (1,25%), lipnumą
Hayward, CA 94545, USA.
reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas,
Pakuotėje: 60 tablečių=
rozmarino ekstraktas (0,63%). Dienos
norma (2 tabletės) atitinka 1800 mg česnako grynasis kiekis 24 g
ir 900 mg svogūno. Vienoje tabletėje yra
2,1 g alicino.
2012.12

Sudėtis: želatina, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, ryžių sėlenų aliejus (8,890%),
žuvų kepenų aliejus (8,045%), rudadumblių milteliai (7,241%), cinko gliukonatas, sojų
aliejus (6,518%), askorbo rūgštis, sojų lecitinas, kviečių gemalų aliejus (4,304%), sojų
baltymai, džiovintos mielės, geležies (II) fumaratas, stabilizatorius geltonas bičių vaškas,
mangano gliukonatas, nikotinamidas, vitaminas E (d-alfa tokoferolis (sojos, saulėgrąžų
aliejus) (0,917%)), vario gliukonatas, dažinių dygminų aliejus (0,629%), kalcio pantotenatas, kalcio fosfatas, piridoksino hidrochloridas, dažiklis titano dioksidas, tiamino mononitratas, dažiklis chlorofilas (vario chlorofilinas, maltodekstrinas), riboflavinas, folio rūgštis,
kalio jodidas, chromo chloridas, natrio selenitas, vitaminas D2 (ergokalciferolis, kukurūzų
aliejus), cianokobalaminas.
Vartojimas: 1 kapsulė per dieną 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.
Maistinė vertė. Paros normoje (1 kapsulėje)
yra:
		
Vitaminas C
Vitaminas E
Vitaminas B6
Vitaminas B1
Vitaminas B2
Vitaminas A
Vitaminas D2
Vitaminas B12
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Vartojimas: gerti po 2 tabletes per dieną.
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos
dozės.
Laikymas: laikyti sausoje vėsioje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Sudėtis: česnakų milteliai (52,50%),
Maisto papildas nėra maisto pakaitalas.
stabilizatorius mikrokristalinė celiuliozė,
Geriausias iki (pabaigos): žr. ant
česnakų aliejaus ekstraktas (česnakai,
pakuotės.
maltodekstrinas, sojų pupelių aliejus, sojų
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GARLIC ALLIUM COMPLEX
Maisto papildas iš svogūnų
ir česnakų

Vartojimas: gerti po 2 tabletes per dieną.
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos
dozės.
Laikymas: laikyti sausoje vėsioje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Sudėtis: česnakų milteliai (52,50%),
Maisto papildas nėra maisto pakaitalas.
stabilizatorius mikrokristalinė celiuliozė,
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„GNLD International“ konsultantai.
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rozmarino ekstraktas (0,63%). Dienos
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ir 900 mg svogūno. Vienoje tabletėje yra
2,1 g alicino.
2012.12

Distribueras av:
GNLD International AB
Hulda Mellgrens Gata 3
421 32 Västra Frölunda
Sverige
031-706 74 00
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Niacinas
12,5 mg
Geležis
12,5 mg
Cinkas
10 mg
Pantoteno rūgštis
3,5 mg
Manganas
2 mg
Varis
1000 µg
Jodas
112,5 µg
Folio rūgštis
100 µg
Selenas
12,5 µg
Chromas
12,5 µg

% RPN*
78
98
100
58
100
100
75
50
23
31

FORMULA IV – POLIVITAMINŲ IR MINERALŲ MAISTO PAPILDAS
100 kapsulių = grynasis kiekis 131 g

Vitaminas C
Vitaminas E
Vitaminas B6
Vitaminas B1
Vitaminas B2
Vitaminas A
Vitaminas D2
Vitaminas B12

45 mg
7,5 mg
1.4 mg
1 mg
1 mg
750 µg
3,75 µg
2,25 µg

%RPN*
56
62
100
71
91
94
75
90

		
Niacinas
12,5 mg
Geležis
12,5 mg
Cinkas
10 mg
Pantoteno rūgštis
3,5 mg
Manganas
2 mg
Varis
1000 µg
Jodas
112,5 µg
Folio rūgštis
100 µg
Selenas
12,5 µg
Chromas
12,5 µg

% RPN*
78
98
100
58
100
100
75
50
23
31

*rekomenduojama paros norma.

FORMULA IV – POLIVITAMINŲ IR MINERALŲ MAISTO PAPILDAS
100 kapsulių = grynasis kiekis 131 g

Sudėtis: želatina, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, ryžių sėlenų aliejus (8,890%),
žuvų kepenų aliejus (8,045%), rudadumblių milteliai (7,241%), cinko gliukonatas, sojų
aliejus (6,518%), askorbo rūgštis, sojų lecitinas, kviečių gemalų aliejus (4,304%), sojų
baltymai, džiovintos mielės, geležies (II) fumaratas, stabilizatorius geltonas bičių vaškas,
mangano gliukonatas, nikotinamidas, vitaminas E (d-alfa tokoferolis (sojos, saulėgrąžų
aliejus) (0,917%)), vario gliukonatas, dažinių dygminų aliejus (0,629%), kalcio pantotenatas, kalcio fosfatas, piridoksino hidrochloridas, dažiklis titano dioksidas, tiamino mononitratas, dažiklis chlorofilas (vario chlorofilinas, maltodekstrinas), riboflavinas, folio rūgštis,
kalio jodidas, chromo chloridas, natrio selenitas, vitaminas D2 (ergokalciferolis, kukurūzų
aliejus), cianokobalaminas.
Vartojimas: 1 kapsulė per dieną 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.
Maistinė vertė. Paros normoje (1 kapsulėje)
yra:
		
45 mg
7,5 mg
1.4 mg
1 mg
1 mg
750 µg
3,75 µg
2,25 µg

%RPN*
56
62
100
71
91
94
75
90

		
Niacinas
12,5 mg
Geležis
12,5 mg
Cinkas
10 mg
Pantoteno rūgštis
3,5 mg
Manganas
2 mg
Varis
1000 µg
Jodas
112,5 µg
Folio rūgštis
100 µg
Selenas
12,5 µg
Chromas
12,5 µg

% RPN*
78
98
100
58
100
100
75
50
23
31

*rekomenduojama paros norma.

FORMULA IV – POLIVITAMINŲ IR MINERALŲ MAISTO PAPILDAS
100 kapsulių = grynasis kiekis 131 g

Sudėtis: želatina, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, ryžių sėlenų aliejus (8,890%),
žuvų kepenų aliejus (8,045%), rudadumblių milteliai (7,241%), cinko gliukonatas, sojų
aliejus (6,518%), askorbo rūgštis, sojų lecitinas, kviečių gemalų aliejus (4,304%), sojų
baltymai, džiovintos mielės, geležies (II) fumaratas, stabilizatorius geltonas bičių vaškas,
mangano gliukonatas, nikotinamidas, vitaminas E (d-alfa tokoferolis (sojos, saulėgrąžų
aliejus) (0,917%)), vario gliukonatas, dažinių dygminų aliejus (0,629%), kalcio pantotenatas, kalcio fosfatas, piridoksino hidrochloridas, dažiklis titano dioksidas, tiamino mononitratas, dažiklis chlorofilas (vario chlorofilinas, maltodekstrinas), riboflavinas, folio rūgštis,
kalio jodidas, chromo chloridas, natrio selenitas, vitaminas D2 (ergokalciferolis, kukurūzų
aliejus), cianokobalaminas.
Vartojimas: 1 kapsulė per dieną 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.
Maistinė vertė. Paros normoje (1 kapsulėje)
yra:
		
45 mg
7,5 mg
1.4 mg
1 mg
1 mg
750 µg
3,75 µg
2,25 µg

%RPN*
56
62
100
71
91
94
75
90

		
Niacinas
12,5 mg
Geležis
12,5 mg
Cinkas
10 mg
Pantoteno rūgštis
3,5 mg
Manganas
2 mg
Varis
1000 µg
Jodas
112,5 µg
Folio rūgštis
100 µg
Selenas
12,5 µg
Chromas
12,5 µg

*rekomenduojama paros norma.

Maisto papildo prekybos teisę turi tik „GNLD International“ konsultantai.
Gamintojas ir pakuotojas: Catalent Pharma Solutions, Aprilia, Italija
Platintojas Lietuvoje: UAB „GNLD International“,
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva.
2012.12

Distribueras av:
GNLD International AB
Hulda Mellgrens Gata 3
421 32 Västra Frölunda
Sverige
031-706 74 00

Distribueras av:
GNLD International AB
Hulda Mellgrens Gata 3
421 32 Västra Frölunda
Sverige
031-706 74 00

Distribueras av:
GNLD International AB
Hulda Mellgrens Gata 3
421 32 Västra Frölunda
Sverige
031-706 74 00

 LT FIBER SUPPLEMENT • MAISTO PAPILDAS.

Sudėtyje yra gliukomanano skaidulų.
Sudėtis: leopardinio amorfofalo (Amorfhofhalus konjac)
gliukomananas (26,99%), miežių skaidulos (14,71%), stabili
zatorius riebalų rūgštys, avižų skaidulos (12,28%), sojų
skaidulos (12,28%), stabilizatorius dikalcio fosfatas, apelsinų
skaidulos (4,05%), akacijų sakai (4,05%), lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas.
Vartojimas: 2 tabletes užgerti stikline vandens prieš pusryčius,
pietus ir vakarienę (6 tabletės per dieną). Neviršyti nustatytos
rekomenduojamos dozės.
TABLETES NURYTI GAUSIAI UŽGERIANT VANDENIU.
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.
Laikymo sąlygos: laikyti vėsioje sausoje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Geriausias iki (pabaigos): žr. ant pakuotės
„GNLD Fiber Supplement“ prekybos teises turi tik
„GNLD International“ konsultantai.

84 tabletės = grynasis kiekis 62,2 g

 LT FIBER SUPPLEMENT • MAISTO PAPILDAS.

Sudėtyje yra gliukomanano skaidulų.
Sudėtis: leopardinio amorfofalo (Amorfhofhalus konjac)
gliukomananas (26,99%), miežių skaidulos (14,71%), stabili
zatorius riebalų rūgštys, avižų skaidulos (12,28%), sojų
skaidulos (12,28%), stabilizatorius dikalcio fosfatas, apelsinų
skaidulos (4,05%), akacijų sakai (4,05%), lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas.
Vartojimas: 2 tabletes užgerti stikline vandens prieš pusryčius,
pietus ir vakarienę (6 tabletės per dieną). Neviršyti nustatytos
rekomenduojamos dozės.
TABLETES NURYTI GAUSIAI UŽGERIANT VANDENIU.
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.
Laikymo sąlygos: laikyti vėsioje sausoje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Geriausias iki (pabaigos): žr. ant pakuotės
„GNLD Fiber Supplement“ prekybos teises turi tik
„GNLD International“ konsultantai.

84 tabletės = grynasis kiekis 62,2 g
Gamintojas: Natural Formulas, 2125 American Avenue,
Hayward, CA 94545, USA.
Platintojas: UAB „GNLD International“,
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva
2012.12

Maisto papildo prekybos teisę turi tik „GNLD International“ konsultantai.
Gamintojas ir pakuotojas: Catalent Pharma Solutions, Aprilia, Italija
Platintojas Lietuvoje: UAB „GNLD International“,
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva.
2012.12

Vitaminas C
Vitaminas E
Vitaminas B6
Vitaminas B1
Vitaminas B2
Vitaminas A
Vitaminas D2
Vitaminas B12

84 tabletės = grynasis kiekis 62,2 g

Gamintojas: Natural Formulas, 2125 American Avenue,
Hayward, CA 94545, USA.
Platintojas: UAB „GNLD International“,
2012.12
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva

Maisto papildo prekybos teisę turi tik „GNLD International“ konsultantai.
Gamintojas ir pakuotojas: Catalent Pharma Solutions, Aprilia, Italija
Platintojas Lietuvoje: UAB „GNLD International“,
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva.
2012.12

Vitaminas C
Vitaminas E
Vitaminas B6
Vitaminas B1
Vitaminas B2
Vitaminas A
Vitaminas D2
Vitaminas B12

 LT FIBER SUPPLEMENT • MAISTO PAPILDAS.

Sudėtyje yra gliukomanano skaidulų.
Sudėtis: leopardinio amorfofalo (Amorfhofhalus konjac)
gliukomananas (26,99%), miežių skaidulos (14,71%), stabili
zatorius riebalų rūgštys, avižų skaidulos (12,28%), sojų
skaidulos (12,28%), stabilizatorius dikalcio fosfatas, apelsinų
skaidulos (4,05%), akacijų sakai (4,05%), lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas.
Vartojimas: 2 tabletes užgerti stikline vandens prieš pusryčius,
pietus ir vakarienę (6 tabletės per dieną). Neviršyti nustatytos
rekomenduojamos dozės.
TABLETES NURYTI GAUSIAI UŽGERIANT VANDENIU.
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.
Laikymo sąlygos: laikyti vėsioje sausoje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Geriausias iki (pabaigos): žr. ant pakuotės
„GNLD Fiber Supplement“ prekybos teises turi tik
„GNLD International“ konsultantai.
Gamintojas: Natural Formulas, 2125 American Avenue,
Hayward, CA 94545, USA.
Platintojas: UAB „GNLD International“,
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva
2012.12

Sudėtis: želatina, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, ryžių sėlenų aliejus (8,890%),
žuvų kepenų aliejus (8,045%), rudadumblių milteliai (7,241%), cinko gliukonatas, sojų
aliejus (6,518%), askorbo rūgštis, sojų lecitinas, kviečių gemalų aliejus (4,304%), sojų
baltymai, džiovintos mielės, geležies (II) fumaratas, stabilizatorius geltonas bičių vaškas,
mangano gliukonatas, nikotinamidas, vitaminas E (d-alfa tokoferolis (sojos, saulėgrąžų
aliejus) (0,917%)), vario gliukonatas, dažinių dygminų aliejus (0,629%), kalcio pantotenatas, kalcio fosfatas, piridoksino hidrochloridas, dažiklis titano dioksidas, tiamino mononitratas, dažiklis chlorofilas (vario chlorofilinas, maltodekstrinas), riboflavinas, folio rūgštis,
kalio jodidas, chromo chloridas, natrio selenitas, vitaminas D2 (ergokalciferolis, kukurūzų
aliejus), cianokobalaminas.
Vartojimas: 1 kapsulė per dieną 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.
Maistinė vertė. Paros normoje (1 kapsulėje)
yra:
		

LT

LT

%RPN*
56
62
100
71
91
94
75
90

Maisto papildo prekybos teisę turi tik „GNLD International“ konsultantai.
Gamintojas ir pakuotojas: Catalent Pharma Solutions, Aprilia, Italija
Platintojas Lietuvoje: UAB „GNLD International“,
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva.
2012.12

LT

GARLIC ALLIUM COMPLEX
Maisto papildas iš svogūnų
ir česnakų

45 mg
7,5 mg
1.4 mg
1 mg
1 mg
750 µg
3,75 µg
2,25 µg

*rekomenduojama paros norma.

LT

LT

FORMULA IV – POLIVITAMINŲ IR MINERALŲ MAISTO PAPILDAS
100 kapsulių = grynasis kiekis 131 g

% RPN*
78
98
100
58
100
100
75
50
23
31

 LT FIBER SUPPLEMENT • MAISTO PAPILDAS.

Sudėtyje yra gliukomanano skaidulų.
Sudėtis: leopardinio amorfofalo (Amorfhofhalus konjac)
gliukomananas (26,99%), miežių skaidulos (14,71%), stabili
zatorius riebalų rūgštys, avižų skaidulos (12,28%), sojų
skaidulos (12,28%), stabilizatorius dikalcio fosfatas, apelsinų
skaidulos (4,05%), akacijų sakai (4,05%), lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas.
Vartojimas: 2 tabletes užgerti stikline vandens prieš pusryčius,
pietus ir vakarienę (6 tabletės per dieną). Neviršyti nustatytos
rekomenduojamos dozės.
TABLETES NURYTI GAUSIAI UŽGERIANT VANDENIU.
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.
Laikymo sąlygos: laikyti vėsioje sausoje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Geriausias iki (pabaigos): žr. ant pakuotės
„GNLD Fiber Supplement“ prekybos teises turi tik
„GNLD International“ konsultantai.

84 tabletės = grynasis kiekis 62,2 g
Gamintojas: Natural Formulas, 2125 American Avenue,
Hayward, CA 94545, USA.
Platintojas: UAB „GNLD International“,
2012.12
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva

Distribueras av:
GNLD International AB
Hulda Mellgrens Gata 3
421 32 Västra Frölunda
Sverige
031-706 74 00

Distribueras av:
GNLD International AB
Hulda Mellgrens Gata 3
421 32 Västra Frölunda
Sverige
031-706 74 00

Distribueras av:
GNLD International AB
Hulda Mellgrens Gata 3
421 32 Västra Frölunda
Sverige
031-706 74 00

LT

LT FORMULA IV PLUS – TRE- EN- EN ir MULTI

Wheat Germ Oil with vitamin E

Maisto papildas su vitaminu E.
100 kapsulių = grynasis kiekis 104 g

Maisto papildas

Kviečių gemalų aliejaus turintis maisto papildas su vitaminu E
Vartojimas: 1 kapsulė per parą valgio metu. 1 kapsulėje yra 10 mg
vitamino E. Tai atitinka 83% rekomenduojamos paros normos.
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas nėra
maisto pakaitalas.
Laikymo sąlygos: laikyti sausoje vėsioje, vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
Geriausias iki: geriausias iki ant pakuotės šone arba apačioje
nurodyto mėnesio pabaigos.
Sudėtis: šaltai spaustas kviečių gemalų aliejus (65,37%), želatina,
drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, koncentruotas tokoferolių
mišinys (tokoferolių mišinys, sojų aliejus) (3,84%), vitaminas E (d-alfa
tokoferolis (sojos), saulėgrąžų aliejus (0,82%)).
Maisto papildo prekybos teises turi tik „GNLD International”
konsultantai.
Gamintojas ir pakuotojas: Catalent Pharma Solutions. Aprilia, Italija.
Platintojas Lietuvoje: UAB „GNLD International“, Jogailos g. 4,
Vilnius, Lietuva.
2012.12
LT

Wheat Germ Oil with vitamin E

Maisto papildas su vitaminu E.
100 kapsulių = grynasis kiekis 104 g

Kviečių gemalų aliejaus turintis maisto papildas su vitaminu E
Vartojimas: 1 kapsulė per parą valgio metu. 1 kapsulėje yra 10 mg
vitamino E. Tai atitinka 83% rekomenduojamos paros normos.
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas nėra
maisto pakaitalas.
Laikymo sąlygos: laikyti sausoje vėsioje, vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
Geriausias iki: geriausias iki ant pakuotės šone arba apačioje
nurodyto mėnesio pabaigos.
Sudėtis: šaltai spaustas kviečių gemalų aliejus (65,37%), želatina,
drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, koncentruotas tokoferolių
mišinys (tokoferolių mišinys, sojų aliejus) (3,84%), vitaminas E (d-alfa
tokoferolis (sojos), saulėgrąžų aliejus (0,82%)).
Maisto papildo prekybos teises turi tik „GNLD International”
konsultantai.
Gamintojas ir pakuotojas: Catalent Pharma Solutions. Aprilia, Italija.
Platintojas Lietuvoje: UAB „GNLD International“, Jogailos g. 4,
Vilnius, Lietuva.
2012.12
LT

Wheat Germ Oil with vitamin E

Maisto papildas su vitaminu E.
100 kapsulių = grynasis kiekis 104 g

Kviečių gemalų aliejaus turintis maisto papildas su vitaminu E
Vartojimas: 1 kapsulė per parą valgio metu. 1 kapsulėje yra 10 mg
vitamino E. Tai atitinka 83% rekomenduojamos paros normos.
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas nėra
maisto pakaitalas.
Laikymo sąlygos: laikyti sausoje vėsioje, vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
Geriausias iki: geriausias iki ant pakuotės šone arba apačioje
nurodyto mėnesio pabaigos.
Sudėtis: šaltai spaustas kviečių gemalų aliejus (65,37%), želatina,
drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, koncentruotas tokoferolių
mišinys (tokoferolių mišinys, sojų aliejus) (3,84%), vitaminas E (d-alfa
tokoferolis (sojos), saulėgrąžų aliejus (0,82%)).
Maisto papildo prekybos teises turi tik „GNLD International”
konsultantai.
Gamintojas ir pakuotojas: Catalent Pharma Solutions. Aprilia, Italija.
Platintojas Lietuvoje: UAB „GNLD International“, Jogailos g. 4,
Vilnius, Lietuva.
2012.12
LT

Wheat Germ Oil with vitamin E

Maisto papildas su vitaminu E.
100 kapsulių = grynasis kiekis 104 g

Kviečių gemalų aliejaus turintis maisto papildas su vitaminu E
Vartojimas: 1 kapsulė per parą valgio metu. 1 kapsulėje yra 10 mg
vitamino E. Tai atitinka 83% rekomenduojamos paros normos.
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas nėra
maisto pakaitalas.
Laikymo sąlygos: laikyti sausoje vėsioje, vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
Geriausias iki: geriausias iki ant pakuotės šone arba apačioje
nurodyto mėnesio pabaigos.
Sudėtis: šaltai spaustas kviečių gemalų aliejus (65,37%), želatina,
drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, koncentruotas tokoferolių
mišinys (tokoferolių mišinys, sojų aliejus) (3,84%), vitaminas E (d-alfa
tokoferolis (sojos), saulėgrąžų aliejus (0,82%)).
Maisto papildo prekybos teises turi tik „GNLD International”
konsultantai.
Gamintojas ir pakuotojas: Catalent Pharma Solutions. Aprilia, Italija.
Platintojas Lietuvoje: UAB „GNLD International“, Jogailos g. 4,
Vilnius, Lietuva.
2012.12

Distribueras av:
GNLD International AB
Hulda Mellgrens Gata 3
421 32 Västra Frölunda
Sverige
031-706 74 00

Distribueras av:
GNLD International AB
Hulda Mellgrens Gata 3
421 32 Västra Frölunda
Sverige
031-706 74 00

Distribueras av:
GNLD International AB
Hulda Mellgrens Gata 3
421 32 Västra Frölunda
Sverige
031-706 74 00

Grynasis svoris = 94 g
TRE-EN-EN: 60 kapsulių = grynasis svoris 60 g
Multi: 60 tablečių = grynasis svoris 34 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, glajinė medžiaga bičių vaškas, ryžių
sėlenų milteliai (1,0%), kviečių gemalų milteliai (1,0%),
dažikliai titano dioksidas ir chlorofilų vario kompleksai, antioksidatorius tokoferolių koncentruotas ekstraktas (soja).

MULTI • Polivitaminų ir mineralų maisto

papildas

Sudėtis: stabilizatorius mikrokristalinė celiuliozė, cinko gliukonatas, askorbo rūgštis, jūros dumblių milteliai, stabilizatorius
karboksimetilceliuliozė, mangano gliukonatas, vitaminas
E (d-alfa tokoferolis (soja), nikotinamidas, glazūravimo
medžiaga hidroksipropilmetilceliuliozė, džiovintos mielės, sojų
baltymai, sojų lecitinas, lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio
dioksidas, retinilo acetatas, 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.

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.

TRE-EN-EN maistinė vertė:

MULTI 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
0g
0g
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
0g
0g
Natris
0g
0g

		
Vitaminas C
45 mg
Niacinas
12.5 mg
Cinkas
10 mg
Vitaminas E
7.5 mg
Pantoteno rūgštis
3.5 mg
Manganas
2 mg
Vitaminas B6
1.4 mg
Varis
1 mg
Tiaminas (B1)
1 mg
Riboflavinas
1 mg
Vitaminas A
750µg
Jodas
112.5 µg
Folinė rūgštis
100 µg
Vitaminas D2
3.75µg
Vitaminas B12
2.25 µg

paros normoje (1 tabletėje) yra:

*rekomenduojama paros norma
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.

LT FORMULA IV PLUS – TRE- EN- EN ir MULTI
Maisto papildas

Grynasis svoris = 94 g
TRE-EN-EN: 60 kapsulių = grynasis svoris 60 g
Multi: 60 tablečių = grynasis svoris 34 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, glajinė medžiaga bičių vaškas, ryžių
sėlenų milteliai (1,0%), kviečių gemalų milteliai (1,0%),
dažikliai titano dioksidas ir chlorofilų vario kompleksai, antioksidatorius tokoferolių koncentruotas ekstraktas (soja).

% RPN*
56
78
100
63
58
100
100
100
91
71
94
75
50
75
90

2012.12

MULTI • Polivitaminų ir mineralų maisto

papildas

Sudėtis: stabilizatorius mikrokristalinė celiuliozė, cinko gliukonatas, askorbo rūgštis, jūros dumblių milteliai, stabilizatorius
karboksimetilceliuliozė, mangano gliukonatas, vitaminas
E (d-alfa tokoferolis (soja), nikotinamidas, glazūravimo
medžiaga hidroksipropilmetilceliuliozė, džiovintos mielės, sojų
baltymai, sojų lecitinas, lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio
dioksidas, retinilo acetatas, 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.

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.

TRE-EN-EN maistinė vertė:

MULTI 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
0g
0g
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
0g
0g
Natris
0g
0g

		
Vitaminas C
45 mg
Niacinas
12.5 mg
Cinkas
10 mg
Vitaminas E
7.5 mg
Pantoteno rūgštis
3.5 mg
Manganas
2 mg
Vitaminas B6
1.4 mg
Varis
1 mg
Tiaminas (B1)
1 mg
Riboflavinas
1 mg
Vitaminas A
750µg
Jodas
112.5 µg
Folinė rūgštis
100 µg
Vitaminas D2
3.75µg
Vitaminas B12
2.25 µg

paros normoje (1 tabletėje) yra:

*rekomenduojama paros norma
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.

GB DK 60 portions (60 TRE-EN-EN capsules and 60 MULTI tablets) • 60 portioner
(60 TRE-EN-EN kapsler og 60 MULTI tabletter)
Contents/Netto • Indhold/Netto = 94 g
TRE-EN-EN: Capsules • Kapsler = 60 g
MULTI: Tablets • Tabletter = 34 g
UK FORMULA IV PLUS consists of TRE-EN-EN and MULTI
TRE-EN-EN • Food supplement
Ingredients: rice bran oil (30.04%), soybean oil (22.53%), wheatgerm oil (15.2%), gelatine
(14.0%), humectant (glycerol), stabiliser (beeswax), rice bran powder (1.0%), wheatgerm
powder (1.0%), colouring (titan dioxide, chlorophyll copper complex), antioxidant agent
(tocopherol rich extract).
MULTI • Multivitamin and mineral preparation • Nutrient preparation
Ingredients: stabiliser (microcrystalline cellulose), zinc gluconate (14.76%), ascorbic acid
(9.92%), kelp powder (4.06%), stabiliser (sodium caboxymethyl cellulose), manganese
gluconate (3.42%), vitamin E (d-alpha tocophenyl acetate (soya)) (3.17%), niaciamide
(2.49%), surface-finishing agent (hydroxypropylmethyl cellulose), dry yeast (2.26%), soya
protein (2.26%), soya lecithin (2.26%), anti-caking agent (silicon dioxide), copper gluconate
(1.38%), refinyl acetate 1.98%), stabiliser (magnesium salts from fatty acids), calcium
pantothenate (0.76%), surface-finishing agent (glycerol), pyridoxine hydrochloride (0.36%),
ergocalciferol (0.30%), riboflavin (0.20%), thiamine mononitrate (0.20%), vitamin B12
(cyanocobalamin,mannitol) (0.14%), chrome chloride (0.11%), colouring (chlorophyll copper
complex, titan dioxide), folic acid (0.02%), sodium selenate (0.005%).
DK FORMULA IV PLUS består af TRE-EN-EN og MULTI
TRE-EN-EN • KosttilskudIngredienser: Risklidolie (30,04%), sojabønneolie (22,53%),
hvedekimolie (15,2%), gelatine (14,0%), fugtighedsbevarende middel (glycerol), stabiliserings
middel (bivoks), risklidpulver (1,0%), hvedekimpulver (1,0%), farvestoffer (titandioxid,
klorofylkobberkompleks), antioxidationsmiddel (tokoferolrige ekstrakter).
MULTI • Multivitamin- og mineralpræparat • Næringsstofpræparat
Ingredienser: Stabiliseringsmiddel (mikrokrystallinsk cellulose), zinkglukonat (14,76%),
askorbinsyre (9,92%), kelppulver (4,06%), stabiliseringsmiddel (natriumkaboxymetylcellulose),
manganglukonat (3,42%), vitamin E (d-alfa-tokofenylacetat (soja)) (3,17%), niaciamid (2,49%),
overfladebehandlingsmiddel (hydroxypropylmetylcellulose), tørgær (2,26%), sojaprotein (2,26%),
sojalecitin (2,26%), antiklumpningsmiddel (kiseldioxid), kobberglukonat (1,38%), refinylacetat
1,98%), stabiliseringsmiddel (magnesiumsalte af fedtsyrer), kalciumpantothenat (0,76%),
overfladebehandlingsmiddel (glycerol), pyridoxinhydroklorid (0,36%), ergocalciferol (0,30%),
riboflavin (0,20%), thiamin mononitrat (0,20%), vitamin B12 (cyanocobalamin, mannitol) (0,14%),
kromklorid (0,11%), farvestoffer (klorofylkobberkompleks, titandioxid), folsyre (0,02%),
natriumselenat (0,005%).
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TRE-EN-EN
Nutritional content Næringsindhold
Per daily dose (1 capsule)
Per 100 g
Pr. dagsdosis (1 kapsel )
Pr. 100 g
Energy • Energi
27,0kJ (6,5kcal) 2715kJ (650kcal)
Protein • Protein
0,120g
12,0g
Carbohydrate • Kulhydrat
0,002g
0,2g
of which sugars • heraf sukkerarter
0g
0g
Fat, of which • Fedt, heraf
0,676g
67,6g
Saturated fatty acids • Mættede fedtsyrer:0,124g
12,4g
simple unsaturated • enkeltumættede 0,176g
17,6g
Polyunsaturated • Flerumættede
fatty acids of which • fedtsyrer heraf: 0,341g
34,1g
linoleic acid • linolsyre
0,216g
21,6g
• linolensyre
0,024g
2,4g
Dietary fibre • Kostfibre
0g
0g
Sodium • Natrium
0g
0g
MULTI
Nutritional content per daily dose (1 tablet)
• Næringsindhold pr. dagsdosis (1 tablet)
Vitamin A • A-vitamin
750µg
Vitamin D • D-vitamin
3,75 µg
Vitamin E • E-vitamin
7,5 mg
Vitamin C • C-vitamin
45 mg
Thiamine (B1) • Thiamin (B1)
1 mg
Riboflavin (B2) • Riboflavin (B2)
1 mg
Vitamin B6 • B6-vitamin
1,4 mg
Niacin • Niacin
12,5 mg
Vitamin B12 • B12-vitamin
2,25 µg
Folic acid • Folsyre
100 µg
Pantothenic acid • Pantothensyre
3,5 mg
Zinc • Zink
10 mg
Copper • Kobber
1 mg
Manganese • Mangan
2 mg
Selenium • Selen
12,5 µg
Crome • Krom
12,5 µg
Iodine • Jod
112,5 µg

% RDA*
% ADI*
94
75
63
56
91
71
100
78
90
50
58
100
100
100
23
31
75

Recommended dosage: 1 MULTI + 1 TRE-EN-EN daily to be taken
with a meal. Storage: cool and dry. Store out of reach of children. Do
not exceed the recommended dosage. For Best before end of month,
see bottom of the packaging. Food supplements are intended as a
supplement and not a substitute for a varied diet.

DK Anbefalet dosering: 1 MULTI + 1 TRE-EN-EN dagligt i
forbindelse med et måltid. Opbevaring: Tørt og køligt. Opbevares
utilgængeligt for børn. Den anbefalede dosering bør ikke overskrides.
Mindst holdbar til og med udgangen af den måned, der er angivet
Imported by: GNLD International Ltd, Old Bank Chambers, 582-586 Kingsbury Road, Erdington, i bunden af emballagen. Kosttilskud er beregnet som et tilskud til
kosten og ikke som erstatning for en varieret kost.
Birmingham B24 9ND, England United Kingdom

Importeret af: GNLD International ApS, c/o Kalvebod Brygge 39-41, 5. sal,
1560 Køpenhavn V, Denmark, Tlf: +45 42 81 00 71
TRE-EN-EN Produced by • Produceret af: EuroCaps Ltd, Tredegar, Great Britain
Multi Produced by • Produceret af: Natural Formulas, Hayward CA, USA

* Recommended Daily Allowance
* Anbefalet Dagligt Indtag

2012.12

