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Bèta-caroteen 1000 μg RE1 125

Thiamine (vit.B1) 4.2 mg 382

Riboflavine (vit.B2) 4.8 mg 343

Niacine (vitamin B3) 30 mg 187

Panthotheenzuur (vit. B5) 18 mg 300

Vitamine B6 6 mg 429

Vitamine B12 3 μg 120

Vitamine C 120 mg 150

Vitamine D 10 μg 200

Vitamine E 12 mg 100

Vitamine K 75 μg 100

Biotine 100 μg 200

Foliumzuur 400 μg 200

Calcium 50 mg 6.3

Chroom 50 μg 125

IJzer 20 mg 143

Jodium 100 μg 67

Kalium 25 mg 1.3

Koper 0.5 mg 50

Magnesium 100 mg 27

Mangaan 2 mg 100

Molybdeen 10 μg 20

Selenium 100 μg 182

Zink 20 mg 200

Choline 25 mg

Wordt MultiMed® Complete PQ goed verdragen?
MultiMed® Complete PQ is een combinatie van natuurlijke substanties 
en wordt zeer goed verdragen. Bevat geen suiker, geen zout, geen 
lactose en geen gluten.

Beantwoordt MultiMed® Complete PQ aan de beste kwaliteit?
MultiMed® Complete PQ is een hoogtechnologisch voedingssup-
plement en de kwaliteit van de actieve bestanddelen is streng ge-
controleerd en voldoet aan de hoogste normen. Dankzij een optimale 
aankoopprijs voor de consument, beantwoordt MultiMed® Complete 
PQ bovendien aan een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding (PQ-label 
of “optimal Price Quality” garantie).

Wat is de aanbevolen dagelijkse inname 
en gebruiksaanwijzing?
De aanbevolen dagelijkse inname is één tablet per dag ’s morgens 
met een glas water.  
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.  Mag niet 
gebruikt worden als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige 
voeding, noch van een gezonde levensstijl. Uit voorzorg is het afgeraden 
MultiMed® Complete PQ in te nemen bij zwangerschap en borstvoeding. 
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Presentatie 
Verpakking van 90 filmomhulde tabletten, gelijk aan een kuur van 90 
dagen of 3 maanden.

Ingrediënten: zie verpakkingstekst voor de volledige ingrediëntenlijst
Netto gewicht MultiMed® Complete PQ filmtabletten: 124.4 g

Bewaring
Bij kamertemperatuur op een droge plaats en buiten het bereik van 
jonge kinderen.
Houdbaarheid: zie datum op de verpakking (EX : maand/jaar).

Notificatienummer: NUT_PL_AS 1631/12
Verdeler : Farmaceutische laboratoria NutriMed
Achthoek 30, 9200 Dendermonde

1. RI: Referentie-inname / RE: retinolequivalenten (provitamine A)

MultiMed® Complete PQ filmtabletten bevatten een combinatie van 
50 natuurlijke vitaminen, mineralen, fruit,  groenten en kruiden.  
MultiMed® Complete PQ bevat een zeer rijke en complete samenstelling. 
De vitamines B2 (riboflavine), B3 (niacine), B5 (pantotheenzuur), B6, B12 
en C, foliumzuur, magnesium en ijzer helpen vermoeidheid en moeheid 
verminderen. 
De vitamines B2, C en E, selenium, zink, koper en mangaan dragen bij tot 
de bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress. 
Bovendien helpen vitamine A (met bèta-caroteen als provitamine A), vita-
mine C, ijzer, selenium, zink en koper de goede werking van het immuun-
systeem behouden.*
  
Waarom deze samenstelling?
De combinatie van B-vitaminen (B2/3/5/6/12), foliumzuur, vitamine 
C, magnesium en ijzer zorgen mee voor minder moeheid en 
vermoeidheid. 
Vitamine A en C, zink, ijzer, koper en selenium zijn goed voor de nor-
male werking van het afweersysteem of de immuniteit. Ijzer en zink 
dragen bij tot een normale cognitieve functie (zoals het geheugen). 
Vitamine B1 (thiamine) helpt de werking van het zenuwstelsel gezond 
houden. Bovendien ondersteunen selenium en zink het behoud van 
normaal haar en nagels, en vitamine A van een normale huid. Koper 
helpt een normale pigmentatie van het haar behouden. Vitamine A, 
vitamine B2 en zink dragen bij tot een normaal gezichtsvermogen. 
De mix van fruit, groenten en kruiden vormt een gevarieerde en 
waardevolle aanvulling.

MultiMed® Complete  PQ Immuniteit + Vermoeidheid*

Wat is de samenstelling per tablet?

MultiMed® Complete PQ bevat een zeer com-
plete en evenwichtige samenstelling aan een 
optimale dosering van 50+ vitamines en minera-
len aangevuld en versterkt met een mix van fruit, 
groenten en kruiden : 

Inositol 25 mg

MSM 5 mg

PABA 25 mg

Co-enzym Q10 3 mg

Bromelaïne 7 mg

Hesperidine 14.25 mg

Rutine 15 mg

Citrusbioflavonoïden 9 mg

Acerola (Malpighia glabra) 15 mg

Rode zonnehoed (Echinacea purpurea) 15 mg

Druivenpitextract (Vitis vinifera) 15 mg

Groene thee extract (Camellia sinensis) 10 mg

Guarana extract (Paullinia cupana) 10 mg

Knoflook (Allium sativum) 10 mg

Ginseng extract (Panax ginseng) 10 mg

Rozebottel (Rosa canina) 10 mg

Grote brandnetel (Urtica dioica) 5 mg

Papaja (Carica papaya) 5 mg

Alfalfa (Medicago sativa) 5 mg

Waterkers (Nasturtium officinale) 5 mg

Zwarte peper (Piper nigrum) 5 mg

Gember (Zingiber officinale) 5 mg

Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) 5 mg

Spirulina (Spirulina platensis) 5 mg

Granaatappel extract (Punica granatum) 1.75 mg
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