
NUTRICODE INNER BALANCE
VOEDINGSSUPPLEMENT

Handhaat de zuur-base balans
Bron van belangrijke microvoedingsstofen

Nutricode Inner Balance is een rijke combinaie van elkaar ondersteunende acieve ingrediënten. De basis in de DAG sachets is het 
Rosa cenifolia bloem extract, dat de fysiologische processen van reiniging van de metabole afvalproducten handhaat. Zink draagt 
bij aan een juiste zuur-base balans, ondersteunt het funcioneren van het immuunsysteem en beschermt cellen tegen oxidaieve 
stress, en samen met calcium, helpt het om gezonde boten te behouden. Calcium is ook van belang voor het energiemetabolisme 
en helpt voor het normaal funcioneren van de spijsverteringsenzymen. Magnesium en ijzer dragen bij aan de vermindering 
van vermoeidheid, terwijl kalium en koper het funcioneren van het zenuwstelsel ondersteunen. Brandnetel extract helpt de 
uitscheiding van water uit het lichaam. NACHT capsules, met citroenmelisse en hop, bevorderen het inslapen en een goede slaap. 

60 DAG SACHETS & 60 NACHT CAPSULES

Aanwijzingen voor gebruik: 

Gebruik DAG sachets: Los de inhoud van de sachet op 200 ml water. Neem 2 maal daags, ’s ochtends en ‘s middags 1 sachet. 
Gebruik NACHT capsules: Neem ’s avonds 2 capsules met voldoende water (minstens een glas).
De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Dit product kan gebruikt worden door jongeren en volwassenen. Een voedingssupplement 
is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Een gezonde levenssijl is belangrijk – evenals een gevarieerde voeding.
Bewaar condiies: Bewaar dit product afgesloten, droog en koel; buiten bereik van jonge kinderen. 
Tenminste houdbaar tot: zie datum- en batchcode op de bodem van deze verpakking. 
Inhoud: 60 sachets = 240 g + 60 capsules = 30 g

Ingrediënten DAG sachets: calciumcitraat, vulstof: sorbitol, natriumcitraat, magnesiumcitraat, kaliumcitraat, brandnetel extract, 
Rosa cenifolia bloem extract, ijzer(II)gluconaat, aroma, zinkcitraat, zoetstofen: aspartaam#  en acesulfame K, koper(II)sulfaat, 
kleurstof ribolavine. # bevat een bron van fenylalanine. 
Voedingssupplement met zoetstofen.

Voedingswaarde DAG sachets 1 sachet bevat: 2 sachets bevaten: 
Zink 5 mg (50%)* 10 mg (100%)* 
Koper 0,5 mg (50%)* 1 mg (100%)* 
IJzer 5 mg (36%)* 10 mg (71%)* 
Calcium 275 mg (34%)* 550 mg (69%)* 
Magnesium 75 mg (20%)* 150 mg (40%)* 
Kalium 175 mg (9%)* 350 mg (18%)* 
Natrium 175 mg 350 mg 
Rosa cenifolia bloem extract 100 mg 200 mg 
Brandnetel extract 150 mg 300 mg 

Ingrediënten NACHT capsules: citroenmelisse extract (Melissa oicinalis L.), capsulewand: gelaine, vulstof: calciumcitraat, hop 
bloemen (Humulus lupulus L.),  magnesiumcitraat, zinkcitraat, aniklontermiddel: magnesiumzouten van vetzuren, kleurstof: E171.

Voedingswaarde NACHT capsules 2 capsules bevaten: 
Magnesium 15 mg (4%)*
Zink 5 mg (50%)*
Citroenmelisse extract 400 mg 
Hop bloemen 100 mg 

* % RI = Referenie Inname voor een gemiddelde volwassene 

Geproduceerd in de EU voor: FM GROUP World, Poland, 51-129 Wrocław, www.fmworld.com
Distribuie in Nederland: Federico Mahora BV, postbus 830, 2600AV Delt, www.nl.fmworld.com
ALLEEN GEAUTORISEERDE RETAILERS MOGEN DIT PRODUCT VERKOPEN!


