
Attention , voedingssupplement

Ondersteunt de gezonde huid* 

Methylsulfonylmethaan (MSM) (mg) 22.222 2000 

Bovine colostrum (mg) 5556 500

Zonnebloemlecithine (mg) 3467 312

Choline (mg) 1128 102 

Mariadistel (mg) 
- waarvan silymarine (mg)

1111

889

100 

80 

Groene thee extract (mg) 

- waarvan cafeïne (mg)

556

51

50

5

Gemalen gember (mg) 250 23

Energie (kJ/kcal) 1025 / 243 92 / 22 1%

Vetten (g) 4,2 0,4 1%

- Waarvan verzadigde vetzuren (g) 0,4 0,0 0%

Koolhydraten (g) 42 3,7 1%

- Waarvan suikers (g) 17 1,6 2%

Vezels (g) 6,1 0,5

Eiwitten (g) 6,8 0,6 1%

Zout (g) 0,17 0,02 0%

Vitaminen en mineralen
Vitamine A (µg) 9760 878 110%

Chloride (mg) 2018 182 23%

Vitamine C (mg) 1667 150 188%

Jodium (µg) 1667 150 100%

Selenium (µg) 1111 100 182%

Chroom (µg) 1111 100 250%

Vitamine E (mg) 433 39 325%

Vitamine D (µg) 278 25 500%

Pantotheenzuur (vitamine B5) (mg) 222 20 333%

Zink (mg) 111 10 100%

Biotine (vitamine B8) (µg) 113 10 20%

Waarschuwingen: Een voedingssupplement mag een gevarieerde en evenwichti-
ge voeding en een gezonde levenswijze niet vervangen. Vermijd gebruik tijdens 
zwangerschap of borstvoeding. Voedingssupplement voor volwassenen. Buiten het 
bereik van jonge kinderen houden. Dit voedingssupplement is niet geschikt voor 
kinderen onder de 10 jaar. Niet langdurig combineren met immunosuppressieve 
medicatie zoals prednison.

                                                                                  Per 9 g 
                                                                  (3 maat 

  Voedingswaarde                                                                            Per 100 g                                                      *IR%                            

Bij voorkeur te bewaren op een droge en koele plaats, buiten het bereik van 

kinderen.

Tenminste houdbaar tot: zie onderzijde.
Nutnummer:  
NUT PL AS 4034/16

Bevat 30 doseringen

270 g netto

*RI = referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)

* Jodium, Zink, Vitamine A en Biotine kunnen van binnenuit  bijdragen tot  
het behoud van een normale gezonde huid.

*Vitamine C kan bijdragen tot de normale opbouw van collageen.

Bevat cafeïne. Niet aanbevolen voor kinderen, vrouwen die zwanger zijn of 
borstvoeding geven (5 mg)
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Ingrediënten: ethylsulfonylmethaan (MSM), bruine rijstmeel (Oryza sativa), 
fruitpoeders (banaan (Musa sapientum), aardbei (Fragaria x ananassa)), lucuma 
poeder (Pouteria lucuma), biestMELK (colostrum rund, bevat lactose), mineralen 
(kaliumchloride, zink (zinkbisglycinaat), selenium (selenomethionine), chroom 
(chroompicolinaat), kalium jodide)), lecithine (zonnebloem), vitamines (vitamine C 
(L-ascorbinezuur), vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat), vitamine B5 (calciumpan- 
tothenaat), vitamine D3 (cholecalciferol), vitamine A (retinylacetaat), D-biotine)), 
natuurlijke aroma’s, cholinebitartraat, mariadistel (Carduus marianus), kleurstof- 
fen (bietenrood, bètacaroteen), groene thee extract (Camellia sinensis (bevat 
cafeïne)), gemalen gember (Zingiber officinalis), voedingszuur (appelzuur).

Aanbevolen gebruik: 9 gram (3 maatschepjes) per dag. Bouw de dosering 
langzaam op, zodat je lichaam geleidelijk went aan dit supplement. Neem de 
eerste week 1 maatschep per dag, de tweede week 2 maatscheppen per dag 
en vanaf de derde week het aanbevolen gebruik van 9 gram (3 maatschepjes) 
per dag. Aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Deze verpakking bevat 
een kuur van 30 dagen.


