
Master Formula is een superieur multivitamine op basis van drie producten. Dit voedingssupplement bevat voedingsstoffen 
uit 55 verschillende natuurlijke bronnen, waaronder Ningxia-gojibessenpoeder en is verrijkt met kardemom-, kruidnagel-, 
venkel- en gemberolie.

• Bevat vitaminen, mineralen en andere 
voedingsstoffen

• SSI-technologie levert ingrediënten in drie 
vormen, gekozen vanwege hun complementaire 
eigenschappen

GESCHIEDENIS

KENMERKEN EN VOORDELEN

Capsule met vloeibare vitamine  
Ingrediënten: Emulgator: zonnebloemlecithine, 
plantaardige capsule [hydroxypropylmethylcellulose], 
vitamine E (d-alfa-tocoferol), vitamine K (k2 als 

menaquinon-7), Curcuma longa (kurkuma-olie), Elettaria 
cardamomum (kardemomolie)*, Syzygium aromaticum 
(kruidnagelolie)*, Foeniculum vulgare (venkelolie)*, 
Zingiber officinale (gemberolie)*, vitamine A 
(uit bètacaroteen), vitamine D3 (cholecalciferol). 
*100% pure etherische olie.

Capsule met gemicroniseerde voedingsstoffen  
Ingrediënten: Antiklontermiddelen: microkristallijne 
cellulose, magnesiumglycinaatchelaat, melange 
van vitamine B (guave-, basilicum-, citroenextract), 
plantaardige capsule (hydroxypropylmethylcellulose), 
zink (zinkglycinaatchelaat), ijzer (ferro-
bisglycinaatchelaat), biergist (Saccharomyces 
cerevisiae), biotine, antiklontermiddel: 
magnesiumstearaat, vitamine A (uit bètacaroteen), 
mangaan (mangaanglycinaatchelaat), antiklontermiddel: 
siliciumdioxide, inositol, para-aminobenzoëzuur, 
kelppoeder, Arthrospira platensis (algen), Hordeum 
vulgare (gerst), citrusbioflavonoïden [uit Citrus limon 
(citroenpoeder), Citrus sinensis (sinaasappelpoeder), 
Citrus aurantifolia (limoenpoeder), Citrus reticulata 
(mandarijnpoeder), Citrus paradisi (grapefruitpoeder)], 
Citrus sinensis (sinaasappelsappoeder), Lycium 

INSTRUCTIES

WAARSCHUWING

Neem dagelijks een sachet (één vloeibare capsule, één 
tablet, twee capsules) met water of dertig tot zestig 
milliliter NingXia Red®. Niet op een lege maag innemen. 
Bewaren: Koel en droog bewaren.

Buiten bereik van kinderen houden. Raadpleeg 
een arts als je zwanger bent, borstvoeding geeft, 
medicijnen neemt of een medische aandoening hebt.

Oudere mensen zijn mogelijk gevoelig voor mangaan. 
Voedingssupplementen zijn niet bedoeld als vervanging 
van een gevarieerd dieet, maar als aanvulling op een 
gezond dieet en gezonde manier van leven. Neem niet 
meer dan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid.

Geproduceerd in een fabriek waar soja, melk (lactose) 
en noten verwerkt worden.

INGREDIËNTEN

Master Formula is een dagelijks multivitamine geformuleerd om 
de gezondheid van zowel mannen als vrouwen te ondersteunen. 
Vitaminen, mineralen en voedingsstoffen ondersteunen de algehele 
gezondheid en het welzijn. Ingrediënten worden door middel van een 
synergetische suspensie-isolatie geleverd in drie duidelijke vormen. 
Samen vormen deze ingrediënten een synergetisch complex dat het 
lichaam ondersteunt.
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barbarum (gojibessenpoeder), Olea europaea (olijfextract), 
koper (koperglycinaatchelaat), foliumzuur (uit citrus limon-
extracten), vitamine B12 (methylcobalamine), lycopeen, 
chroom (chroompicolinaat).

Plantaardige capsule 
Ingrediënten: Calcium (calciumcarbonaat) [maltodextrine, 
water], antiklontermiddel: microkristallijne cellulose, 
cholinebitartraat (bevat siliciumdioxide); melange 
van fruit, groenten en kruiden (bevat maltodextrine, 
siliciumdioxide), Coffea arabica, Brassica oleracea 
italica (broccoliconcentraat), Camellia sinensis 
(groene thee-extract), Allium cepa (ui-extract), 
Malus domestica (appelextract), Malpighia glabra 
(acerola-extract), (Myrciaria dubia (camu camu-
concentraat), Sophora japonica (honingboomextract) 
Lycopersicon esculentum (tomatenconcentraat), 
Euterpe oleracea (pinapalmconcentraat), 
Curcuma longa (kurkumaconcentraat), Allium 
sativum (knoflookconcentraat), Ocimum basilicum 
(basilicumconcentraat), Origanum vulgare 
(oreganoconcentraat), Cinnamomum cassia/
burmannii (kaneelconcentraat), Sambucus nigra 
(vlierbessenconcentraat), Daucus carota sativa 
(wortelconcentraat), Garcinia mangostana 
(mangistanconcentraat), Ribes nigrum 
(zwarte besextract), Vaccinium angustifolium 
(bosbessenextract), Prunus avium (kersenconcentraat), 
Rubus fruticosus (bramenconcentraat), Aronia 
melanocarpa (appelbesconcentraat), Rubus 
idaeus (frambozenconcentraat), Spinacia oleracea 
(spinazieconcentraat), Brassica oleracea sabellica 
(boerenkoolconcentraat), Vaccinium myrtillus (blauwe 
bosbessenextract), Brassica oleracea gemmifera 
(spruitconcentraat)], kaliumchloride, calciumascorbaat, 
fructo-oligosacchariden, antiklontermiddel: 
stearinezuur, stabilisator: croscarmellosenatrium, 
sporenelementencomplex (chloride, magnesium, sulfaat, 
natrium, kalium, lithium, boor), antiklontermiddel: 
siliciumdioxide, Malpighia glabra, doorzichtige coating 
(maltodextrine, emulgator: zonnebloemlecithine,  
geleermiddelen: palm-oleïne, guargom).

INGREDIËNTEN

CAPSULE MET VLOEIBARE VITAMINE

Voedingswaarde

Portie: 1 capsule 
(496 mg)

Porties per doos: 
30

Typische waarden Per portie %ADH*

Vitamin D3 10 mcg 200%

Vitamine E 

(d-alfa-tocoferol)

33,5 mg 279%

Vitamine K  

(k2 als menaquinon-7)

50 mcg 66%

Master Formula® 

(etherische oliemelange)

7,5 mg **

 *ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 

** = Dagelijkse waarde niet vastgesteld

CAPSULE MET GEMICRONISEERDE VOEDINGSSTOFFEN

Voedingswaarde

Portie: 2 capsule 
(1,38 g)

Porties per doos: 
30

Typische waarden Per portie %ADH*

Thiamine 4,2 mg 382%

Riboflavine 3,82 mg 273%

Niacine 6 mg 38%

Vitamine B6 4,2 mg 300%

Foliumzuur 285,72 mcg 143%

Vitamine B12 12 mcg 480%

Biotine 300 mcg 600%

Pantotheenzuur 7,26 mg 121%

Magnesium 60 mg 16%

Zink 15 mg 150%

Selenium 75 mcg 136%

Koper 0,35 mg 35%

Mangaan 1 mg 50%

IJzer 10 mg 71%

Vitamine A - RE 450 mcg 56%

 *ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

PLANTAARDIGE CAPSULE

Voedingswaarde

Portie: 1 capsule 
(1,4 g)

Porties per doos: 
30

Typische waarden Per portie %ADH*

Vitamine C 61 mg 76%

Calcium 200 mg 25%

Master Formula®-

melange, 

cholinebitartraat (bevat 

siliciumdioxide), fructo-

oligosacchariden, sporen 

van mineralencomplex

212,64 mg **

Melange van vruchten, 

groenten en kruiden:

100 mg **

 *ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 

** = Dagelijkse waarde niet vastgesteld
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