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Doplněk stravy Multis NEW je lahodný tekutý přípravek nově s pří-
chutí mango/meloun. Obsahuje vitamíny A, C, D, E, K, vitamíny sku-
piny B, beta-karoten, kyselinu listovou a zinek. 

Tyto látky lze doporučit rekonvalescentům, osobám bojujícím  
s únavou, konzumujícím nevyváženou stravu s minimem ovoce  
a zeleniny. Formu sirupu ocení lidé, kteří mají problém s polykáním 
tablet či kapslí.

Vitamíny A, B6, B12, D3, C a zinek přispívají k normální funkci 
imunitního systému. 
Vitamín K podporuje optimální srážlivost krve, je prospěšný pro 
zdravé kosti. 
Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem.
Kyselina listová a vitamín B12 jsou důležité pro krvetvorbu, 
pomáhají bojovat s únavou. 
Zinek je součástí ochrany buněk před volnými radikály, pečuje 
o zrak, kosti, vlasy, pokožku. 
Vitamíny řady B pečují o funkci nervové soustavy, přispívají k nor-
mální psychické činnosti.

Balení: 250 ml
Doporučené dávkování: 10 ml (tj. dvě čajové lžičky) denně
Návod k použití: ráno, po jídle, zapít
Obsah účinných látek v 10 ml: vit. C 60 mg, niacin 18 mg, vit. E 10 mg, 
zinek 7,5 mg, kys. pantotenová (vit. B5) 4 mg, beta-karoten 3 mg, vit. B6  
2,2 mg, vit. B2 1,6 mg, vit. B1 1,4 mg, vit. A 800 μg, kys. listová 180 μg, vit. K1 
60 μg, biotin (vit. B7) 30 μg, vit. D3 5 μg, vit. B12 3 μg
Výrobek není určen dětem do 3 let. Kvůli obsahu vitamínu K je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti u osob užívajících léky, které snižují krevní srážlivost.

Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Ucho-
vávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na 
různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
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