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Energy Xtra
Plantenextractcombinatie
Inhoud per 2 capsules 		Hoeveelheid
(aanbevolen dagelijks gebruik)

Plantenextracten – traditioneel bewezen
Pure Encapsulations® Energy Xtra bevat natuurlijke extracten uit
waardevolle kruiden zoals ashwagandha en Panax ginseng. De
hoogst mogelijke kwaliteitsstandaarden garanderen dat de gebruikte ingrediënten maximaal verdraagbaar zijn en een optimale
biologische beschikbaarheid vertonen. Energy Xtra van Pure
Encapsulations® is vrij van lactose, fructose en gluten. Er werd ook
geen gebruik gemaakt van kunstmatige kleur- en smaakstoffen.
Heel puur.
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–– Ashwagandha, Panax ginseng, Siberische ginseng en rozewortel
hebben een positieve invloed op zowel de fysieke als mentale
energie.
–– Ashwagandha, Siberische ginseng en rozewortel zijn
adaptogenen die ondersteuning bieden in periodes van stress.
–– Panax ginseng en Siberische ginseng helpen de natuurlijke
weerstand versterken.

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!
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Ashwagandha (Withania somnifera) extract
(bevat: 2,5 % withanoliden)
Ginseng (Panax ginseng) extract
(bevat: 5 % ginsenosides)
Siberische ginseng (Eleutherococcus senticosus) extract
(bevat: 0,8 % eleutherosiden)
Rozewortel (Rhodiola rosea) extract
(bevat: 3 % rosavines, 1 % salidroside)

400 mg
400 mg
250 mg
200 mg

Ingrediënten: Ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) wortelextract, ginseng (Panax ginseng C.A. Mey.) wortel extract, Siberische
ginseng (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim)
wortelextract, hydroxypropylmethylcellulose (capsule), rozewortel
(Rhodiola crenulata (Hook. f. & Thomson) Ohba) wortel extract,
vulstof: microkristallijne cellulose.
Voedingssuplement
2×1

Aanbevolen gebruik:
2×1 capsule per dag bij de maaltijd of tussen de maaltijden.
Niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.
Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van
antidiabetische behandeling.
Inhoud
60

53 g

Artikelnummer

CNK

EX26BE

3833-449

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.

