
NUTRICODE IMMUNO

VOEDINGSSUPPLEMENT
100% natuurlijke vitamine C uit acerola 
met kersensmaak

60 ZUIGTABLETTEN MET ZOETSTOFFEN STEVIA EN ISOMALT
De vitamine C in IMMUNO is volkomen natuurlijk, namelijk afkomstig uit het Acerola vrucht extract. 
Acerola, ook wel Barbadoskers genoemd, is een superfruit met 30 maal meer vitamine C dan citroen. 
Rozenbottel is bovendien rijk aan biolavonoïden, een natuurlijke antioxidant. Voldoende dagelijkse 
inname van vitamine C helpt de immuniteit op peil te houden speciaal voor en na intensieve 
beweging en lichamelijke arbeid. Vitamine C heeft ook een positieve invloed op de tanden, huid, 
botten en het zenuwstelsel, ook is het een bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress en 
draagt het bij tot vermindering van vermoeidheid.

Ingrediënten: zoetstof: isomalt, Acerola vrucht extract (gestandaardiseerd op 25% natuurlijke 
vitamine C) (Malpighia glabra L. = Barbados acerola kers), rozenbottel poeder (Rosa canina L.), rode 
bietensap poeder, aroma (kers), antiklontermiddel: magnesiumzouten van vetzuren, natuurlijke 
zoetstof: steviol glycosides (Stevia).

VOEDINGSWAARDE IMMUNO 2 ZUIGTABLETTEN BEVATTEN:

Acerola extract 640 mg
vitamine C 160 mg (200%)*
Rozenbottel poeder 160 mg

* % RI = Referentie Inname voor een gemiddelde volwassene

Aanwijzingen voor gebruik: Neem 2 zuigtabletten per dag. Langzaam opzuigen. Geschikt voor 
vegetariërs en veganisten. Overmatige consumptie van isomalt kan een laxerend efect hebben. 
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 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: 60 zuigtabletten = 72 g

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!


