
INGREDIËNTEN: calciumcarbonaat, vitamine C (L-ascorbinezuur), L-fenylalanine, 
vulstoffen (cellulose, vernette natriumcarboxymethylcellulose), citroenbioflavonoïdenpoeder, 
magnesiumgluconaat, L-glutamine, magnesiumoxide, gotu kola bovengrondse delenpoeder 
(Centella asiatica (L.) Urb.), L-tyrosine, antiklontermiddelen (vetzuren, magnesiumzouten van 
vetzuren, siliciumdioxide), vitamine E (D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat; van soja), kaliumgluconaat, 
pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), niacine (nicotinamide), zinkgluconaat, bromelaïne, 
PhytoZyme® mix (bevat geconcentreerde poeders van bromelaïne, papaïne, alfalfa, peterselie en 
groente- en fruitconcentraten (wortelen, broccoli, erwt, banaan, cantaloupe, limabonen, mango, 
pompoen, spinazie, tomaat, bloemkool, sinaasappel, papaja, zoete aardappel, asperge, biet, 
sperzieboon, peultje, bosbes, chilipeper, cranberry, komkommer, guave, grapefruit, boerenkool, 
citroen, eikhaas (maitake) paddenstoel, perzik, ananas, waterkers, courgette)), Amerikaanse ginseng 
wortelextract (Panax quinquefolius L.), Siberische ginsengwortelextract (Eleutherococcus senticosus 
(Rupr. et Maxim.) Maxim), knotswierpoeder (Ascophyllum nodosum Le Jol.), kopergluconaat, 
mangaansulfaat, ginkgo bladextract (Ginkgo biloba L.), thiaminehydrochloride (vitamine B1), 
riboflavine (vitamine B2), vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat), chroompicolinaat, vitamine B12 
(cyanocobalamine), calcium L-methylfolaat, natriumseleniet.
INNAME: Neem 2 tabletten, twee keer per dag.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde evenwichtige 
voeding en een gezonde levensstijl gebruikt worden. Een gevarieerde, evenwichtige voeding 
en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mag niet 
overschreden worden. Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren.

 Vitamine C en E, riboflavine, zink, selenium, koper en mangaan dragen bij aan de 
bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.
Niet getest op dieren
Koel en droog bewaren.
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Hoeveelheid per 4 tabletten % DRI
Vitamine C 300 mg 375%
Vitamine E 60 mg α−TE 500%
Thiamine HCl 6 mg 545%
Riboflavine 6 mg 429%
Niacine 70 mg NE 438%
Vitamine B6 6 mg 429%
Calcium L-methylfolaat 175 µg 88%
Vitamine B12 240 µg 9600%
Pantoteenzuur 64 mg 1067%
Calcium 280 mg 35%
Magnesium 73 mg 19%
Zinc 5 mg 50%
Seleen 10 µg 18%
Koper 1000 µg 100%
Mangaan 2 mg 100%
Chroom 200 µg 500%
Ginkgo biloba bladextract 6 mg *
Gotu kola bovengrondse delenpoeder 120 mg *
Amerikaanse ginseng (Panax quinquefolius L.)
   wortelextract

30 mg *

Siberische ginsengwortelextract (Eleutherococcus
   senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.)

30 mg *

Knotswierpoeder (Ascophyllum nodosum L.) 30 mg *
Citroenbioflavonoïdenpoeder 175 mg *
L-glutamine 130 mg *
L-fenylalanine 300 mg *
L-tyrosine 100 mg *
Bromelaïne 45 mg *
DRI – Dagelijkse referentie-inname *geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld


