
Minőségét megőrzi:
(nap, hó, év) 
Uporabno najmanj do:750 ml

Nettó tartalom/Neto količina:

Gyártó: Haus Rabenhorst · 53572 Unkel, Németország
Forgalmazza: RIVAN-NOVA Kft., 
1161 Budapest, Thököly u. 72
 www.drsteinberger.hu
Az üveg nem visszaváltható
Proizvaja: Haus Rabenhorst · 53572 Unkel, Nemčija
Zastopa: Farmedica d. o. o., Leskoškova cesta 12,  
1000 Ljubljana
www.farmedica.si, nasveti@farmedica.si 18

70
05

42
-7

17

A Multi-Fit összetétele állandó, gyümölcsből származó 
vitaminokat, hozzáadott vitaminokat és az A-vitamin 
provitaminját tartalmazza. A Multi-Fit hozzájárul a szervezet 
vitaminokkal való megfelelő ellátásához. 
Uživajte v tej aromatični sadni mešanici sokov in kaše iz 
enajstih izbranih sadežev. 

Multi Fit · Multivitaminos vegyes gyümölcslé Direktlé 
Multivitaminski sadni sok

Vitamini 100 ml / Vitamini v 100 ml:
C-vitamin/vitamin C 40,0 mg/50%*
Niacin/niacina 8,0 mg/50%*
E-vitamin/vitamin E 6,0 mg/50%*
pantoténsav/pantotenska kislina 3,0 mg/50%*
A-vitamin/vitamin A 240 μg/30%*
(az A-vitamin provitaminja)/(iz provitamina A)
B1-vitamin/vitamin B1 0,55 mg/50%*
B2-vitamin/vitamin B2 0,70 mg/50%*
B6-vitamin/vitamin B6 0,70 mg/50%*
fólsav/folna kislina 100,0 μg/50%*
biotin/biotin 25 μg/50%*
B12-vitamin/vitamin B12 1,3 μg/50%*
*táplálkozási referenciaértékek %-a /% priporočenih dnevnih vnosov

Kiegyensúlyozott vegyes étrendet és egészséges életmódot ajánlunk. 
Használat előtt felrázandó. A felbontott üveg lezárva, hűtőszekrényben 5 
napig tárolható. Napi 150 ml fogyasztását ajánljuk.
Priporočamo raznoliko in uravnoteženo prehrano ter zdrav način 
življenja. Pred uporabo dobro pretresite. Po odprtju shranjujte v 
hladilniku in porabite v 5 dneh. Priporočen dnevni odmerek je 150 ml.

Átlagos tápérték 100 ml-ben/ 
Povprečna vsebnost na 100 ml:
Energia/  
Energijska vrednost 205 kJ (49 kcal)
Zsír/Maščobe < 0,5 g
amelyből telített zsírsavak/  
od tega nasičene maščobe < 0,1 g
Szénhidrát/Ogljikovi hidrati 11 g
amelyből cukrok/ 
od tega sladkorji 10 g
Rost/Prehranske vlaknine < 0,5 g
Fehérje/Beljakovine < 0,5 g
Só/Sol 0,03 g
Összetevők: körte-, alma-, 
narancs- és maracujalé, banán-, 
mangó- és sárgabarackvelő, ananászlé, 
acerolavelő, guavevelő, grapefruitlé,  Be-
ta-Carotin (A-vitamin provitaminja), B1-, 
B2-, B6-, B12-, C-, E-vitamin, niacin, pan-
toténsav, fólsav, biotin
Sestavine: hruškov, jabolčni, pomarančni 
in pasijonkin sok, kaša iz banan, manga 
in marelic, ananasov sok, kaša karibske 
češnje in guave, grenivkin sok, provitamin 
A, vitamini B1, B2, B6, B12, C, E, niacin, 
pantotenat, folna kislina in biotin
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