NUTRICODE HAAR HUID NAGELS
VOEDINGSSUPPLEMENT
Pro-Beauty Formule, Granaatappelextract
De complete voedingskundige samenstelling van ingrediënten ter ondersteuning van sterk, glanzend haar, luweelzachte huid en mooie, sterke
nagels. Deze Pro-Beauty Formule bevat koper voor de haarpigmentatie; ijzer dat het zuurstoftransport in het lichaam en de normale celdeling
ondersteunt, zink dat de bouwstenen levert voor sterk haar en nagels en ook vitamine E en granaatappel extract die bijdragen aan de bescherming
van cellen tegen oxidatieve stress, een factor voor veroudering van cellen. Dit complex is verrijkt met biergist. De vitamines A, B2, C en biotine spelen
een rol in het mooi en soepel houden van de huid. Ook zijn enkele belangrijke aminozuren toegevoegd.
Aanwijzingen voor gebruik: Neem 1 tablet per dag met wat water. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Dit product kan
gebruikt worden door jongeren en volwassenen. Bij ijzerstapelingsziekte - hemochromatose dit voedingssupplement niet gebruiken. Een
voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Een gezonde levensstijl is belangrijk – evenals een gevarieerde voeding.
Bewaar condities: 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: 56 tabletten = 44,8 g
Ingrediënten: vulstof: microcrystalline cellulose, gedroogde gist (bevat gluten), granaatappel extract, L-ascorbinezuur (vitamine C), ijzer(II)
fumaraat, zinkcitraat, DL-alpha tocopherylacetaat (vitamine E), aminozuren: L-cysteine en L-methionine, nicotinamide (niacine), antiklontermiddel:
magnesiumzouten van vetzuren, retinylacetaat (vitamine A), cyanocobalamine (vitamine B12), koper(II)sulfaat, ribolavine (vitamine B2),
thiamine mononitraat (vitamine B1), pyridoxinehydrochloride (vitamine B6), cholecalciferol (vitamine D), D-biotine, coating (verdikkingsmiddelen:
hydroxypropylmethylcellulose en hydroxypropylcellulose, bulkvormer: cellulose, antiklontermiddel: vetzuren, verstevigingsmiddel: talk, kleurstofen:
E171 and E172, appel, zwarte bes en radijs concentraat).
VOEDINGSWAARDE
Vitamine A
Thiamine – vitamine B1
Ribolavine – vitamine B2
Niacine – vitamine B3
Vitamine B6
Vitamine B12
Biotine
Vitamine C
Vitamine D
Vitamine E
IJzer
Zink
Koper
L-cysteine
L-methionine
Gedroogde biergist
Granaatappel extract
* % RI = Referentie Inname voor een gemiddelde volwassene
α-TE = alpha-tocopherol equivalenten
NE = niacine equivalent
RE = retinol equivalent

1 TABLET (800 MG) BEVAT:
450 μg RE (56%)*
1,2 mg (109%)*
1,6 mg (114%)*
10 mg NE (63%)*
1,2 mg (86%)*
2,5 μg (100%)*
10 μg (20%)*
80 mg (100%)*
1,25 μg (25%)*
10 mg α-TE (83%)*
20 mg (143%)*
10 mg (100%)*
1 mg (100%)*
30 mg
30 mg
100 mg
100 mg

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

