
Master Formula skapades genom att slå samman tre produkter till en överlägsen multivitamin. Den innehåller 
näringsämnen från 55 olika växtkällor, såsom Ningxia-gojibärspulver. Eteriska oljor av kardemumma, kryddnejlika, 
fänkål och ingefära ingår också.

• Innehåller vitaminer, mineraler och andra 
matbaserade näringsämnen 
 

• SSI-tekniken gör så att du får ingredienserna 
i 3 olika former som har valts ut på grund av 
sina kompletterande egenskaper

PRODUKTBAKGRUND

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Vätskefylld vitaminkapsel 
Ingredienser: emulgeringsmedel: solroslecitin, vegetabilisk 
kapsel [hydroxypropylmetylcellulosa], E-vitamin (d-alfa-
tokoferol), K-vitamin (k2 som menakinon-7), gurkmejaolja 

(Curcuma longa), frukt-/fröolja av kardemumma* 
(Elettaria cardamomum), kryddnejlikeolja* (Syzygium 
aromaticum), fänkålsfröolja* (Foeniculum vulgare), 
ingefärsolja* (Zingiber officinale), A-vitamin (från 
betakaroten), vitamin D3 (som kolekalciferol).
*100 % ren eterisk olja

Mikroniserad näringskapsel  
Ingredienser: klumpförebyggande medel: mikrokristallin 
cellulosa, magnesiumglycinkelat, B-vitaminblandning 
(extrakt av guava, helig basilika, citron), vegetabilisk 
kapsel (hydroxypropylmetylcellulosa), zink (som 
zinkglycinkelat), järn (som järnbisglycinatkelat), 
selen (från saccharomyces cerevisiae-jäst), biotin, 
klumpförebyggande medel: magnesiumstearat, A-vitamin 
(från betakaroten), mangan (som manganglycinkelat), 
klumpförebyggande medel: kiseldioxid, inositol, 
paraaminobensoesyra, atlantiskt kelppulver, spirulina-
alger (Arthrospira platensis), kornpulver (Hordeum 
vulgare), citrusbioflavonoider [från citronfruktpulver 
(Citrus limon), apelsinfruktpulver (Citrus sinensis), 
limefruktpulver (Citrus aurantifolia), tangerinfruktpulver 
(Citrus reticulata), grapefruktpulver (Citrus paradisi)], 
apelsinjuicepulver (Citrus sinensis), gojibärsfruktpulver 

ANVÄNDNING

VARNING

Ta 1 paket (1 vätskefylld kapsel, 1 tablett, 2 kapslar) 
per dag med vatten eller 30-60 ml NingXia Red®. 
Ta inte på tom mage. Förvaring: Förvaras på en mörk 
och sval plats.

Förvaras oåtkomligt för barn. Rådgör med läkare 
före användning om du är gravid, ammar, tar någon 
medicin eller lider av en sjukdom.

Äldre människor kan vara känsliga mot mangan. 
Kosttillskott ersätter inte en varierad kost och bör 
kombineras med en balanserad kost och en hälsosam 
livsstil. Överskrid inte den rekommenderade dagliga 
dosen.

Tillverkad i en fabrik som även hanterar: soja, mjölk 
(laktos) och nötter.

INGREDIENSER

Master Formula är ett omfattande dagligt multivitaminpaket som 
har utformats för att stödja både mäns och kvinnors hälsa. Det 
innehåller vitaminer, mineraler och matbaserade ingredienser som 
främjar allmänhälsan och välbefinnandet. Med hjälp av ”Synergistic 
Suspension Isolation”-processen, SSI-teknik, ges ingredienserna 
på tre unika sätt.  Tillsammans bildar dessa ingredienser ett 
högkvalitativt, synergistiskt tillskott som stödjer kroppen.
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(Lycium barbarum), olivbladspulverextrakt (Olea europaea), 
koppar (som kopparglycinkelat), folsyra (från Citrus limon-
extrakt), vitamin B12 (som metylkobalamin), lykopen, krom 
(som krompikolinat).

Fytotablett 
Ingredienser: kalcium (som kalciumkarbonat) [maltodextrin, 
vatten], klumpförebyggande medel: mikrokristallin 
cellulosa, kolinbitartrat (innehåller kiseldioxid); frukt-, 
grönsaks- och örtblandning (innehåller maltodextrin, 
kiseldioxid) [Coffea arabica-fruktextrakt, broccolikoncentrat 
(Brassica oleracea italica), bladextrakt av grönt te (Camellia 
sinensis), lökextrakt (Allium cepa), äppelfruktextrakt 
(Malus domestica), acerolafruktextrakt (Malpighia glabra), 
camu camu-fruktkoncentrat (Myrciaria dubia), quercetin-
blomextrakt (Sophora japonica l.), tomatfruktkoncentrat 
(Lycopersicon esculentum), koncentrat av broccolihuvud 
och -stjälk (Brassica oleraca italica), acaifruktkoncentrat 
(Euterpe oleracea mart.), koncentrat av gurkmejarhizom 
(Curcuma longa), vitlökskoncentrat (Allium sativum), 
bladkoncentrat av basilika (Ocimum basilicum), 
bladkoncentrat av oregano (Origanum vulgare), 
kanelkoncentrat (Cinnamomum cassia/burmannii-
komplex), fläderkoncentrat (Sambucus nigra), 
morotskoncentrat (Daucus carota sativa), mangostan-
fruktkoncentrat (Garcinia mangostana), svartvinbärsextrakt 
(Ribes nigrum), blåbärsextrakt (Vaccinium angustifolium), 
sötkörsbärskoncentrat (Prunus avium), björnbärskoncentrat 
(Rubus fruticosus), aroniafruktkoncentrat (Aronia 
melanocarpa), hallonkoncentrat (Rubus idaeus), 
spenatkoncentrat (Spinacia oleracea), grönkålskoncentrat 
(Brassica oleracea var. sabellica), blåbärsextrakt 
(Vaccinium myrtillus), brysselkålskoncentrat (Brassica 
oleracea var. gemmifera)], kaliumklorid, kalciumaskorbat, 
fruktooligosackarider, klumpförebyggande medel: 
stearinsyra, stabiliseringsmedel: kroskarmellosnatrium, 
spårmineralskomplex (klorid, magnesium, sulfat, natrium, 
kalium, litium, bor), klumpförebyggande medel: kiseldioxid, 
acerolafruktextrakt (Malpighia glabra), genomskinligt 
överdrag (maltodextrin, emulgeringsmedel: solroslecitin, 
geleringsmedel: palmolein, guargummi).

INGREDIENSER

VÄTSKEFYLLD KAPSEL

Näringsinformation

Portionsstorlek: 1 kapsel 
(496 mg)

Portioner per 
paket: 30

Genomsnittliga värden Per portion % NRV*

Vitamin D3 10 mcg 200 %

E-vitamin  

(d-alfa-tokoferol)

33,5 mg 279 %

K-vitamin  

(k2 som menakinon-7)

50 mcg 66 %

Master Formula® eterisk 

oljeblandning:

7,5 mg **

 *NRV = näringsreferensvärde 

** = Dagligt värde har inte fastställts

MIKRONISERAD NÄRINGSKAPSEL

Näringsinformation

Portionsstorlek: 2 kapslar 
(1,38 mg)

Portioner per 
paket: 30

Genomsnittliga värden Per portion % NRV*

Tiamin 4,2 mg 382 %

Riboflavin 3,82 mg 273 %

Niacin 6,0 mg 38 %

Vitamin B6 4,2 mg 300 %

Folsyra 285,72 mcg 143 %

Vitamin B12 12 mcg 480 %

Biotin 300 mcg 600 %

Pantotensyra 7,26 mg 121 %

Magnesium 60 mg 16 %

Zink 15 mg 150 %

Selen 75 mcg 136 %

Koppar 0,35 mg 35 %

Mangan 1 mg 50 %

Järn 10 mg 71 %

A-vitamin - RE 450 mcg 56 %

 *NRV = näringsreferensvärde

FYTOTABLETT

Näringsinformation

Portionsstorlek: 1 tablett 
(1,4 g)

Portioner per 
paket: 30

Genomsnittliga värden Per portion % NRV*

C-vitamin 61 mg 76 %

Kalcium 200 mg 25 %

Master Formula®-

tablettblandning 

med kolinbitartrat 

(innehåller kiseldioxid), 

fruktooligosackarider, 

spårmineralskomplex

212,64 mg **

Frukt-, grönsaks- och 

örtblandning:

100 mg **

 *NRV = näringsreferensvärde 

** = Dagligt värde har inte fastställts
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