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PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE 
PRODUS

Microplex VMz™

Supliment alimentar cu vitamine  
și minerale/complex de substanțe nutritive

Ingrediente: Calciu coral (calciu), malat de dimagneziu (magneziu), 
hipromeloză vegetală, malat de dicalciu (calciu), ascorbat de calciu 
(vitamina C), gumă arabică, apă, ascorbat de magneziu (vitamina C), acid 
stearic, tocoferoli micști naturali (vitamina E), bisglicinat de zinc (zinc), 
dioxid de siliciu, bisglicinat feros (fier), niacinamidă (niacină), pulbere din 
frunze de varză (Brassica Oleracea Acephala), acid citric, maltodextrină, 
protează (din Aspergillus Oryzae & Aspergillus Niger), acid pantotenic, 
pulbere din frunze de păpădie (Taraxacum Officinale), pulbere din frunze 
de pătrunjel (Petroselinum Crispum), acid folic, extract din semințe de 
chimen (Carum Carvi), extract din frunze de mentă (Mentha Piperita), 
celuloză microcristalină, pulbere din iarbă de mare (Laminaria Digitata) 
(iod), glicocol, alginat, lipază, amidon din mazăre, protează (din Aspergillus 
Oryzae & Aspergillus Niger), pulbere din broccoli (Brassica Oleracea 
Italica), pulbere din varză de Bruxelles (Brassica Oleracea Gemmifera), 
pulbere din varză (Brassica Oleracea Captitata), pulbere din frunze de 
spanac (Spinacia Oleracea), betacaroten (vitamina A), amidon alimentar 
modificat, clorhidrat de piridoxină (vitamina B6), amilază, clorhidrat de 
tiamină (vitamina B1), riboflavină, chelat glicinat de mangan (mangan), 
alfa galactozidază, chelat bisglicinat de cupru (cupru), extract din rădăcină 
de ghimbir (Zingiber Officinale), protează (din Aspergillus Oryzae), făină de 
soia, gelatină, lactază, diastază, glucoamilază, ulei de palmier, zaharoză, 
tocotrienoli (vitamina E), palmitat de retinil (vitamina A), Amidon de 
porumb, metionină, lizină, chelat glicinat de seleniu (seleniu), peptidază, 
chelat glicinat nicotinil de crom (crom), biotină, alfa/betacaroten (vitamina 
A), ulei de cocos, d-alfa-tocoferol, scualen vegetal, Lactobacillus 
Acidophilus, hidroxitoluen butilat, palmitat de ascorbil, toxoferoli micști, 
fitosterol, papaină, bromelaină, ascorbat de sodiu, benzoat de sodiu, 
colecalciferol (vitamina D3), fitomenadionă (vitamina K1), acid sorbic, 
cianocobalamină (vitamina B12), complex de carotenoizi.

• Include un amestec de plante integrale de varză 
furajeră, păpădie, pătrunjel, iarbă de mare, broccoli, 
germeni de varză de Bruxelles, varză și spanac.

• Realizat din capsule vegetale fără lauril sulfat de 
sodiu.

PRINCIPALELE INGREDIENTE ȘI BENEFICII

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Formula include un amestec echilibrat de vitamine esențiale A, C și E 
și un complex de vitamine B. Microplex VMzTM conține și minerale 
chelate, inclusiv calciu, magneziu și zinc. Microplex VMz este 
disponibil sub formă de capsule, folosind capsule vegetale fără lauril 
sulfat de sodiu.

UTILIZĂRI
• Deși reprezintă o completare benefică pentru rutina ta, 

suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască o alimentație 
diversificată și echilibrată și un stil de viață sănătos.

• A se citi toate enunțurile de atenționare și avertizare înainte de 
utilizare.

• A nu se depăși porția recomandată.

INDICAŢII DE UTILIZARE
Doza recomandată: Adulți: 4 capsule pe zi, în timpul meselor.

PRECAUŢII
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se depăși doza zilnică 
recomandată. Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască o 
alimentație diversificată și echilibrată și un mod de viață sănătos.  
A nu se administra pe stomacul gol. Bărbații, femeile aflate la 
menopauză și femeile gravide sau care alăptează trebuie să se 
consulte cu medicul înainte de a lua suplimente alimentare care 
conțin fier. Nerecomandat persoanelor care suferă de boli ce 
provoacă acumularea anormală de fier (hemocromatoză, 
policitemie...). Persoanele cu hipotiroidie sau aflate sub tratament 
pentru tiroidă trebuie să se consulte cu medicul. Adresează-te 
medicului înainte de utilizare dacă ești gravidă, alăptezi sau urmezi 
un tratament concomitent cu anticoagulante. Nerecomandat copiilor 
sub 10 ani, persoanelor aflate sub tratament cu antidepresive sau 
celor care urmează o dietă strictă cu conținut caloric redus. Nu se 
recomandă utilizarea în asociere cu alte produse pe bază de ceai verde.

Alergeni: Conține soia și gluten.

Informații despre suplimentul alimentar                            Valori pentru 4 capsule

%AR*                VNR† %AR* VNR†

Vitamina A 262% 2098 mcg RAE Biotină 600% 300 mcg

Vitamina C 500% 200 mcg Acid pantotenic 167% 10 mg

Vitamina D 400% 20 mcg Calciu 63% 500 mg

Vitamina E 292% 35 mg TE Fier 49% 6 mg

Vitamina K 27% 20 mcg Iod 17% 35 mcg

Tiamină 273% 3 mg Magneziu 40% 150 mg

Riboflavină 214% 3 mg Zinc 150% 15 mg

Niacină 125%  20 mg Seleniu 127% 70 mcg

Vitamina B6 214% 3 mg Cupru 50% 0,5 mg

Folat 200% 400 mcg Mangan 25% 0,5 mg

Vitamina B12 400% 10 mcg Crom 125% 50 mcg

Amestec de alimente integrale: 80 mg

Pudră de varză furajeră (Brassica Oleracea Acephala) (frunză) 22,5 mg**, pudră de păpădie (Taraxacum Officinale) 
(frunză) 13,5 mg**, pudră de pătrunjel (Petroselinum Crispum) (frunză) 13,5 mg**, pudră de iarbă de mare (Laminaria 
Digitata) (tulpină și frunză) 8,5 mg**, pudră de broccoli (Brassica Oleracea Italica) (părți aeriene) 5,5 mg**, pudră de 
varză de Bruxelles (Brassica Oleracea Gemmifera) 5,5 mg**, extract de varză (Brassica Oleracea Captitata) (frunză)  
5,5 mg**, pudră de spanac (Spinacia Oleracea) (frunză) 5,5 mg**

Amestec de enzime active: 10 mg

Protează (din Aspergillus oryzae și Aspergillus niger) 95 BLGU, lactază 150 ALU, lipază 376 FIP, amilază 451 DU, protează 
(din Aspergillus oryzae) 3008 HUT, galactozidază 30 GalU, diastază 38 DP, glucoamilază 1 AGU, peptidază 120 HUT

Amestec TT: 22 mg

Extract de mentă (Mentha piperita) (frunză) 10 mg, extract de chimen (Carum carvi) (sămânță) 10 mg, extract de ghimbir 
(Zingiber officinale) (rădăcină) 10 mg

†Valoare nutrițională de referință. *Aport de referință. **VNR nu a fost stabilită


