
Wellbeing 7 Kruidentabletten TransitWellbeing 7 Kruidentabletten Transit

Artikel nr: 3023
Omschrijving: Wellbeing 7 Kruidentabletten Transit
EAN-code product: 5412158001306
EAN-code omdoos 5412158038654 (x 1)

5412158022752 (x 6)
Export code: 21069092
Ingredienten: Voor 2 capsules: vulstof (microkristallijne cellulose), droog extract van venkel (Foeniculum

vulgare-vrucht) (400mg), poeder van karwij (Carum carvi-vrucht) (200mg), droog extract van
artisjok (Cynara scolymus-blad) (100mg), gecoate vitamine C (24mg), droog extract van
mariadistel (Silybum marianum - bloembestanddelen) (50mg), pruimenpoeder (Prunus
domestica-vrucht) (50mg), droog extract van wilde malve (Malva sylvestris - blad) (40mg),
koriander droog extract (Coriandrum sativum-vrucht) (40mg), antiklontermiddel
(magnesiumstearaat), glansmiddel (hydroxypropylmethylcellulose), antiklontermiddelen
(siliciumdioxide, talk), inuline, glansmiddel (hydroxypropylcellulose), gefractioneerde kokosolie
(Cocos nucifera). Het voedingssupplement 7 Kruiden transit bevat geen SENNA meer, maar
een andere kruidensamenstelling conform aan de meest recente Europese regelgeving.
Helaas is het niet meer toegelaten een aantal effectieve kruiden te verwerken in
voedingssupplementen. We willen u als klant erop attent maken dat de huidige formule een
ander effect heeft dan de vroegere samenstelling. Zo wordt de dosering twee tabletten per dag
gecombineerd met een langere innameperiode. Er is geen instant effect meer, maar het
supplement zal effectief zijn na een langere inname periode van enkele weken.

Inhoud: 18 g
Bewaring: Buiten bereik van kinderen houden. Niet voor gebruik door kinderen onder de 12 jaar.
Houdbaarheid: 48 maanden vanaf productiedatum.
Gebruik: Dosering: (vanaf 12 jaar) 1 tot 2 tabletten met een glas water (200ml). Aanbevolen dosering

niet overschrijden. Voedingssuplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en
evenwichtige voeding of een gezonde levensstijl.

Afmetingen: 7,7 cm B x 12,0 cm H x 3,2 cm D
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 portie/portion
100 g

Energie kJ 0
Energie kcal 0

Vetten 0.0 g
verzadigde vetten 0.0 g

Koolhydraten 0.0 g
suikers 0.0 g

Voedselvezels 0.0 g

Eiwitten 0.0 g

Zout 0.00 g
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