
Ingredients:
Ascorbic acid (100% Vit C) 120 mg, Capsule: Gelatin 118 mg, Zinc bisglycinate (20% Zinc) 110 mg, 
Magnesiumoxide (60% Magnesium) 93,75 mg, Iron fumarate (32,87% Iron) 91,3 mg, Beta carotene 
(1,67% Vit A) 72 mg, Anti-caking agent: Microcrystalline cellulose 49,8 mg, A, Mixed tocopherols 
(30% Vit E) 42,8 mg, Nicotinamide (100% Vit B3) 36 mg, Selenium yeast (0,2% Selenium) 52,5 mg, 
Cholecalciferol (0,25% Vit D3) 20 mg, Biotin (2% Vit B8) 15 mg, Calcium panthothenate (92% Vit 
B5) 13 mg, Emulgator: Magnesium stearate 9 mg, Copper citrate (16% copper) 6,25 mg, Pyridoxal-
5-Phosphate (65% Vit B6) 5,87 mg, Thiaminehydrochloride (88% Vit B1) 4,55 mg, Riboflavine 
(100% Vit B2) 4 mg, Emulgator: Silicium Dioxide 2,25 mg, Chrome Picolinate (12% chrome) 667 μg, 
Calcium- L-methylfolate (88,7% Vit B9) 564 μg, Methylcobalamin (100% Vit B12) 500 μg, Potassium 
Iodine (76,4% Iodine) 202 μg.

المكونات:
حمض األسكوربيك )100٪ فيتامين ج( 120 مجم ، مجم كبسوالت: جيالتين 118، الزنك بيسجليسينات )20٪ زنك( 

110 مجم ، أكسيد الماغنسيوم )60٪ ماغنسيوم( 93.75 مجم ، فومارات الحديد )32.87٪ حديد( 91.3 مجم ، 
بيتا كاروتين )1,67٪ فيتامين أ( 72 مجم ، عامل مضاد للتكتل: السليلوز دقيق التبلور 49,8 مجم ، أ ، توكوفيرول 

مختلط )30٪ فيتامين هـ( 42.8 مجم ، نيكوتيناميد )100٪ فيتامين ب 3( 36 مجم ، خميرة سيلينيوم )٪0.2 
سيلينيوم( 52.5 مجم ، كوليكالسيفيرول )0.25٪ فيتامين د 3( 20 مجم ، بيوتين )2٪ فيتامين ب 8( 15 مجم ، 

بانثوثينات الكالسيوم )92٪ فيتامين ب 5( 13 مجم ، مستحضر: ستيرات المغنيسيوم 9 مجم ، سترات النحاس )٪16 
نحاس( 6.25 مجم بيريدوكسال -5-فوسفات )65٪ فيتامين ب 6( 5.87 مجم ثيامين هيدروكلوريد )88٪ فيتامين ب 
1( 4.55 مجم ريبوفالفين )100٪ فيتامين ب 2( 4 مجم ، مستحضر: ثاني أكسيد السيليكون 2.25 مجم ، بيكولينات 
الكروم )12٪ كروم( 667 ميكروجرام ، ميثيل تتراهيدروفوالت كالسيوم )88.7٪ فيتامين ب 9( 564 ميكروجرام ، 

ميثيل كوباالمين )100٪ فيتامين ب 12( 500 ميكرو جرام ، بوتاسيوم اليود )76.4٪ يود( 202 ميكروجرام.

Follow directions for use: don’t take more. Keep out of the reach of young children. To be used in 
parallel with a well-balanced diet. Adopt a healthy way of life. Not suitable for children, pregnant or 
breast feeding women. Keep in a dark, cool, clean and dry place.

يرجى اتباع ارشادات االستخدام: ال تتناول أكثر مما هو محدد. يحفظ بعيدا عن متناول األطفال الصغار. لالستعمال 
مع مكا ن مناسب لألطفال، الحوامل، أو المرضعات يحفظ في للحياة. غير اتباع نظام غذائي متوازن. اعتمد اسلوب 

صحي مظلم، بارد، نضيف وجاف

270 capsules of 868 mg | Net Weight 234 g
270 كبسولة 868 مج | الوزن الصافي: 234 ج

Produced in Belgium  | 

Vitamins | 
Minerals | 

Per daily portion
% RDA* 

Vitamin C | 120 mg 150%

Vitamin B3 | 36 mg 225%

Vitamin E | 12,8 mg 107%

Vitamin B5 | 12 mg 200%

Vitamin B6 | 3,8 mg 272%

Vitamin B2 | 4 mg 286%

Vitamin B1 | 4 mg 363%

Vitamin A | 1200 μg 150%

Vitamin B8 |  300 μg 600%

Vitamin B9 | 500 μg 250%

Vitamin D3 | 50 μg 1000%

Vitamin B12 | 500 μg 20000%

Magnesium | 56,25 mg 15%

Zinc | 22 mg 220%

Iodine | 154 μg 103%

Selenium | 105 μg 191%

Chrome | 80 μg 200%

Copper | ساحن 1 mg 100%

Iron | ديدح 30 mg 214%

* Recommended Dietary Allowance

Directions for use: 1 capsule per day
إرشادات االستخدام كبسولة واحدة في اليوم
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 F O O D  S U P P L E M E N T مكمل غذائي | 

Lot Number: 
Best used for:

Distributed by  |  لالخ  نم تعزو 
Medical Nutrition E-commerce LLC  |  م.ذ.ذ ةينورتكلالا ةرجاتملل نشرتوين لاكيديم  
PO BOX: 47214  |  Abu Dhabi  |  United Arab Emirates
info@prowell.ae  |  www.prowell.ae

رقم التشغيلة:
أنتجت في بلجيكايفضل االستخدام قبل:
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ONCE DAILY

MVM contains vitamins B1, B2, B3, B5, B6, B12, B8, C, magnesium and iron, 
which contributes to normal energy-generating metabolism.

تحتوي MVM على فيتامينات B1، B2، B3، B5، B6، B12، B8، C، المغنيزيوم 
والحديد والتي تسهم في عملية التمثيل الغذائي العادية المولدة للطاقة.


