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Näringsvärde
Per 100g Per dag

(3 tabl)

%EU RDI*

Vitamin A 59340 μg 1500 μg 188 %

Vitamin E 981 mg 25 mg 250 %

Vitamin D3 99 μg 2,5 μg 50 %

Vitamin C 3560 mg 90 mg 150 %

Vitamin B1 89 mg 2,3 mg 164 %

Vitamin B2 103 mg 2,6 mg 163 %

Vitamin B6 119 mg 3 mg 150 %

Nikotinamid 1187 mg 30 mg 167 %

Pantotensyra 593 mg 15 mg 250 %

Folsyra 4034 μg 102 μg 51 %

Vitamin B12 119 μg 3 μg 300 %

Biotin 5933 mg 150 μg 100 %

Kalcium 19816 mg 501 mg 63 %

Magnesium 3955 mg 100 mg 33 %

Järn 356 mg 9 mg 64 %

Koppar 39631 μg 1002 μg -

Mangan 79 mg 2 mg -

Zink 356 mg 9 mg 60 %

Jod 5933 μg 150 μg 100 %

Selen 949 μg 24 μg -

Krom 1780 μg 45 μg -

Molybden 949 μg 24 μg -

 *% Av EU rekommenderat dagligt intag.

Ingredienser:    

Kalciumkarbonat, förtjockningsmedel (acacia, cellulosapulver, natriumkarboximetylcellulosa), magnesiumoxid, 
klumpförebyggande medel (stearinsyra, magnesiumtrisilikat, magnesiumstearat), askorbinsyra, maltodextrin, nikotinamid, 
d-alfatokoferylsuccinat, järnsulfat, dkalciumpantotenat, biotin, hesperidin (0.6 %), tångpulver (0.6 %), persiljepulver (0.6 %), 
nyponpulver (0.6 %), vattenkrasse (0.6 %), retinylacetat, zinkoxid, ytbehandlingsmedel (natriumkarboximetylcellulosa, glycerol), 
mangansulfat, selenmetionin, kaliumjodid, kromklorid, pyridoxinhydroklorid, tiiaminhydroklorid, riboflavin, kopparsulfat, 
natriummolybdat, pteroylmonoglutaminsyra, kolekalciferol, cyanokobalamin.

För uppdaterad lista över ingredienser och näringsvärden vänligen se produktetikett. 

Kärnprodukter

Formula 2 Multivitamintabletter innehåller 
fler än 20 vitaminer och mineraler som är 
viktiga för ett balanserat näringsintag.

VIKTIGA FÖRDELAR

Hjälper dig att få i dig hela dagsbehovet av vitaminer och mineraler vid användning 
tillsammans med Formula 1 shake.

Formula 2 innehåller mycket:

• Kalcium och D-vitamin som är bra för benstommen

• Zink som kan ge ett starkare immunsystem

• B-vitaminer som kan bidra till en bra energiomsättning

•  C- och E-vitaminer som innehåller antioxidanter vilka skyddar cellerna 
mot skador som orsakas av fria radikaler

VARFÖR BEHÖVER DU DEN HÄR?

Kroppen behöver rätt balans av vitaminer och mineraler för att fungera som den ska. 
Forskning menar att det bästa sättet är att äta en balanserad och varierad kost med 
minst fem portioner frukt och grönt varje dag. För de som inte har möjlighet att inta 
optimal näring kan ett multivitamintillskott hjälpa. 

ANVÄNDNING

Ta en tablett tre gånger dagligen tillsammans med måltid. Produkten kan användas 
tillsammans med Herbalife Formula 1 näringsrik shake och Herbalife Fiber- och 
örttabletter.

PROVA OCKSÅ

För att skapa det optimala sunda och aktiva  
livsstilsprogrammet kan du använda Formula 2 
Multivitaminkomplex tillsammans med Formula 1 shake 
som är en näringsmässigt balanserad och god måltid i ett 
glas. Den har blivit vetenskapligt bevisat som ett effektivt 
sätt att kontrollera vikten i kombination med en hälsosam 
och aktiv livsstil.

ESSENTIELLA 
MIKRONÄRINGSÄMNEN

Din oberoende Herbalifedistributör är:

upplev skillnaden!
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