INGREDIËNTEN:

GEBRUIK:

VROUWENFORMULE
PRO

1-2 tabletten per dag bij een maaltijd (bij
voorkeur bij het ontbijt) met water
innemen, of zoals geadviseerd. Gedurende de hele menstruatiecyclus gebruiken.
Houd u aan de aanbevolen dosering.

bij ongemakken rondom de menstruatie1, voor de mentale1,2,3
en fysieke balans1,2

Niet gebruiken tijdens zwangerschap en
borstvoeding.
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VITALS VOEDINGSSUPPLEMENTEN BV
ANTWOORDNR. 894, 1500 VB
ZAANDAM. WWW.VITALS.NL
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EV3754-01

Samenstelling per tablet (dagdosering):
Maca
(MacaHarmony®, 0,3% glucosinolaten) 500 mg
Ashwagandha-extract
(KSM-66®, 5% withanoliden)
150 mg
Monnikspeperextract
(0,6% aucubine, 0,5% agnuside)
125 mg
Saffraanextract
®
®
(Affron , 3,5% Lepticrosalides )
15 mg
MacaHarmony® is een geregistreerd handelsmerk van
Natural Health International.
KSM-66® is een geregistreerd handelsmerk van Ixoreal
Biomed Inc.
Affron® en Lepticrosalides® zijn geregistreerde handelsmerken van Pharmactive.
BEVAT GEEN:

Gluten, soja, GMO, conserveringsmiddelen en
synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen. Geschikt
voor vegetariërs (niet voor veganisten).

1 = Monnikspeper biedt ondersteuning bij ongemakken rondom de menstruatie en helpt bij het
behoud van een goede mentale en fysieke balans.
2 = Ashwagandha draagt bij aan een goede mentale
en fysieke balans.
3 = Saffraan draagt bij aan een positieve
gemoedstoestand.
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Maca (Lepidium peruvianum Chacon),
vulstof: microkristallijne cellulose,
ashwagandha-extract (Withania somnifera, bevat melk), monnikspeperextract
(Vitex agnus-castus), antiklontermiddelen:
siliciumdioxide, magnesiumstearaat,
hydroxypropylcellulose, glansmiddel:
hydroxypropylmethylcellulose, saffraan
extract (Crocus sativus), bevochtigingsmiddel: glycerol.

BESTELCODE: V3754

Inhoud: 60 tabletten.
Voedingssupplement
(kruidenpreparaat).
Ten minste houdbaar tot
einde en batchcode:
(of zie bodem).
HIER
OPENEN
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GEBRUIK:

1-2 tabletten per dag bij een maaltijd (bij
voorkeur bij het ontbijt) met water
innemen, of zoals geadviseerd. Gedurende
de hele menstruatiecyclus gebruiken. Houd
u aan de aanbevolen dosering.
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Niet gebruiken tijdens zwangerschap en
borstvoeding.
BEVAT GEEN:

Gluten, soja, GMO, conserveringsmiddelen en synthetische geur-, kleur- en
smaakstoffen. Geschikt voor vegetariërs
(niet voor veganisten).
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VOEDINGSSUPPLEMENTEN VAN VITALS

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.
BESTELCODE: V3754 | INHOUD: 60 TABLETTEN

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.
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