Productinformatie / Immuun actief

Immuun actief
Vitaminen, mineralen en
plantenextracten
Essentiële stoffen voor de immuunfunctie
Een vitaal immuunsysteem is belangrijk voor de gezondheid. De
innovatieve combinatie van immunoactieve micronutriënten (zoals
vitamine C en D3) legt een stevige basis voor een flexibel
immuunsysteem.

Toepassingen
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–– Ter aanvulling van de behoefte bij geringe toevoer via de
voeding.
–– Met zink en vitamine C voor de bescherming van cellen
tegen oxidatieve stress en voor de normale werking van het
immuunsysteem.

Pure Encapsulations® staat voor hoogwaardige pure stoffen die vrij
zijn van verborgen toevoegingen. De hypoallergene preparaten
garanderen de hoogste kwaliteit van micronutriënten, optimale
opname in het lichaam en een maximale verdraagbaarheid door
gevoelige en allergische personen.
Verkrijgbaar in uw apotheek!

purecaps.be

Inhoud per 2 capsules 		Hoeveelheid
(aanbevolen dagelijks gebruik)
Ascorbinezuur (vitamine C)
Vitamine D3 (cholecalciferol) (400 I.E.)
Zinkcitraat (bevat: 10 mg zink)
Citrus bioflavonoïden
Hesperidine methyl chalcone
Vlierbes (Sambucus nigra) extract
Citroen melisse (Melissa officinalis) extract
Arabinogalactaan
Aloe vera (Aloe barbadensis) extract
Maitake (Grifola frondosa) extract
Astragalus (Astragalus membranaceus) extract
Siberische ginseng (Eleutherococcus senticosus) extract

200 mg
10 mcg
31,3 mg
100 mg
100 mg
150 mg
200 mg
200 mg
50 mg
150 mg
75 mg
75 mg

Ingrediënten: hydroxypropyl methylcellulose (capsule), citrus bioflavonoïden
complex, ascorbinezuur, citroen melisse extract (Melissa officinalis L.), arabinogalactaan complex, vlierbes extract (Sambucus nigra L.), maitake extract
(Eikhaas, Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) S.F. Gray), hesperidine methyl chalacone,
Siberische ginseng extract (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.),
astragalus extract (Astragalus membranaceus Moench), aloe vera extract (Aloe
barbadensis Mill.)), zinkcitraat, cholecalciferol

Voedingsupplement
2×1

Aanbevolen gebruik:
2×1 capsule per dag bij de maaltijden.
Niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.
Nierpatiënten mogen niet meer dan 200 mg Vitamine
C per dag innemen, gelet op onder andere het risico op
hyperoxalemie.
Inhoud
60

29 g

Artikelnummer

CNK

PGI6BE

3458-486

Voedingssupplementen vervangen geen gevarieerde voeding. Een evenwichtige voeding
en een gezonde levensstijl blijven belangrijk. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Buiten het bereik van kleine kinderen bewaren. Koel en droog bewaren.

