PRODUCT INFORMATIE

ARTIKELNUMMER: 7000-1

VOEDINGSSUPPLEMENT MET PLANTENEXTRACTEN,
CHOLINE, Q10, ZINK, MAGNESIUM EN VITAMINES
Ingrediënten
Water, biologische agavesiroop, magnesiumzouten van citroenzuur, smaakversterker (erytritol), cholinebitartraat, kurkuma extract
(0,3 %), natuurlijke smaakstoffen, L-ascorbinezuur, biologische groene thee extract (0,1 %), verdikkingsmiddel (xanthaangom), ubiquinon, voedingszuur (citroenzuur), zinkcitraat, nicotinamide, calcium-D-pantothenaat, pyridoxinehydrochloride, thiaminehydrochloride,
riboﬂavine, pteroylmonoglutaminezuur (foliumzuur), D-biotine, menachinon, conserveermiddel (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat),
natriumchloride, cholecalciferol, cyanocobalamine.

Inhoud
7 ﬂesjes à 60 ml = 420 ml

Aanbevolen dosering
1x dagelijks de inhoud van een ﬂesje (= 60 ml) bij een hoofdmaaltijd.
Schudden voor gebruik.

Opmerkingen
De aanbevolen dagelijkse gebruiksdosis mag niet worden verschreden.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde en
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Patiënten die anticoagulantia innemen dienen, alvorens het product te gebruiken, hun arts te raadplegen wegens het gehalte aan vitamine K en kurkuma.
Bevat cafeïne (24 mg/60 ml).
Niet aanbevolen voor kinderen en zwangere vrouwen.
Buiten het bereik van kinderen houden!

Aanwijzing voor diabetici

VOEDINGSWAARDE per 60 ml
vitamine C
vitamine B1
vitamine B2
niacine
pantotheenzuur
vitamine B6
vitamine B12
foliumzuur
vitamine K
biotine
vitamine D
zink
magnesium
co-enzym Q10
choline
kurkuma
waarvan curcumine
groene thee
waarvan catechinen
waarvan cafeïne

40 mg
1,1 mg
1,4 mg
16 mg
6 mg
1,4 mg
5 µg
200 µg
60 µg
62,5 µg
20 µg
10 mg
94 mg
30 mg
100 mg
200 mg
20 mg
80 mg
16 mg
24 mg

NRV*
50 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
200 %
100 %
80 %
125 %
400 %
100 %
25 %
**
**
**
**
**
**
**

1 ﬂesje van 60 ml bevat 104 kJ/25 kcal en <0,5 BE (broodeenheden).

* Voedingsstofreferentiewaarden volgens de wet
Voedselinformatie (Europese Verordening 1169/2011)

Bewaarinstructie

** Geen referentiewaarden beschikbaar

Op een koele en droge plaats bewaren.
Bevat plantaardige ingrediënten, waardoor incidenteel lichte troebelingen en
minieme veranderingen in de smaak kunnen optreden. Deze hebben echter
beide geen invloed op de kwaliteit van het product.
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