INGREDIËNTEN:

EV3747-01

Samenstelling per 2 tabletten (dagdosering):		
Maca (Maca-GO®, 0,3% glucosinolaten) 		
Ashwagandha-extract (KSM-66®, 5% withanoliden) 		
Zilverkaarsextract (2,5% triterpeenglycosiden) 		
Pijnboomschorsextract (Pycnogenol®) 		

Maca-GO® is een geregistreerd handelsmerk van Natural Health
International.
KSM-66® is een geregistreerd handelsmerk van Ixoreal Biomed Inc.
Pycnogenol® is een geregistreerd handelsmerk van Horphag Research
Ltd. Dit product kan beschermd zijn door een of meerdere US patenten
en andere internationale patenten.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl
zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging van een
gevarieerde voeding.
Buiten bereik van jonge kinderen houden. Droog, afgesloten en bij
kamertemperatuur bewaren.

GEBRUIK:

2 tabletten verdeeld over de dag bij een maaltijd met water innemen, of zoals
geadviseerd. Bij onvoldoende resultaat kan de dosering tijdelijk verhoogd worden naar
4 (2 x 2) tabletten per dag. Houd u aan de aanbevolen dosering.
LET OP:

BEVAT GEEN:

Gluten, soja, GMO, conserveringsmiddelen en synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen. Geschikt voor vegetariërs (niet voor veganisten).
BESTELCODE: V3747 | INHOUD: 120 TABLETTEN

Voedingssupplement (kruidenpreparaat).
Ten minste houdbaar tot einde en batchcode: (of zie bodem).

VROUWENFORMULE
PRO 45+
bij overgangsverschijnselen ,
ondersteunt de hormonale balans2
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VOOR MEER INFORMATIE OVER DIT PRODUCT KIJK OP: WWW.VITALS.NL
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VOEDINGSSUPPLEMENTEN VAN VITALS
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Vitals heeft de ambitie om de meest effectieve supplementen aan te
bieden. Met de meest geschikte doseringen, de hoogste kwaliteit en
zuiverheid. Wij richten ons op veelbelovende vernieuwingen met een
degelijke onderbouwing. Dit ideaal is natuurlijk nooit voltooid. Het wordt
elke dag beter. Net als iedereen die voor onze producten kiest. Vandaar
dat wij zeggen: Vitals. Elke dag beter.

EN

Niet gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding.

1000 mg
150 mg
40 mg
30 mg
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Maca (Lepidium peruvianum Chacon), vulstof: microkristallijne cellulose,
ashwagandha-extract (Withania somnifera, bevat melk), antiklontermiddelen:
siliciumdioxide, magnesiumstearaat, hydroxypropylcellulose; zilverkaarsextract (Cimicifuga racemosa), Frans maritiem pijnboomschorsextract (Pinus pinaster), glansmiddel:
hydroxypropylmethylcellulose, bevochtigingsmiddel: glycerol.
1 = Zilverkaars biedt ondersteuning bij overgangsverschijnselen.
2 = Maca draagt bij aan een goede hormonale balans tijdens de overgang.
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