Alpha CRS+™

Voedingssupplement met planten, carnitine,
alfa-liponzuur, coenzyme Q10 en quercetin

PRODUCT INFORMATIE PAGINA

PRODUCTBESCHRIJVING
dōTERRA Alpha CRS+ is een gepatenteerde formule met
een combinatie van krachtige, natuurlijke plantenextracten.
Alpha CRS+ is ontwikkeld voor dagelijks gebruik in
combinatie met xEO Mega of vEO Mega en Microplex VMz
om je welzijn te bevorderen.

TOEPASSINGEN
• Hoewel voedingssupplementen een prachtige toevoeging
zijn aan je routine, kunnen deze geen vervanging van
een gevarieerd en uitgebalanceerd dieet en een gezonde
levensstijl zijn.
• Lees alle waarschuwingen voor gebruik.
• Overschrijd de aanbevolen dosering niet.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Aanbevolen dosering (volwassenen): Neem dagelijks 4
capsules in bij het eten.
Ingrediënten: Extract uit de wortels van Scutellaria
baicalensis, glansmiddel/stabilisator: Extract uit de
gomhars van Hypromellose, Boswellia serrata, Acetyl
L-carnitine, mariadistelzaadjesextract (Silybum
marianum), alfa-liponzuur, resveratrolwortelextract
(Polygonum cuspidatum), granaatappelextract
(Punica granatum), extract uit de knoppen van
Quercetin dihydrate (Sophora japonica),
antiklontermiddel: Calcium stearate, drager:
Maltodextrin, Coenzyme Q10, groenetheeblaadjesextract (Camellia sinensis), vulstof:
microkristallijne cellulose, extract uit de blaadjes van
Gingko biloba, kurkumapoeder (Curcuma longa),
antiklontermiddel: Calcium Silicate,
sesamzaadextract (Sesamum indicum),
druivenpitextract (Vitis vinifera), bromelaïne (Ananas
cosmosus), gemberextract (Zingiber o-cinale),
pepermuntbladextract (Mentha piperita),
karwijzaadextract (Carum carvi),
pijnboomschorsextract (Pinus massoniana)

VOORZICHTIG
Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanbevolen dagelijkse
dosering niet overschrijden. Voedingssupplementen zijn
geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige
voeding en een gezonde levensstijl. Zwangere vrouwen,
vrouwen die borstvoeding geven en mensen met een
medische aandoening dienen voor gebruik eerst een arts te
raadplegen. Niet innemen op een lege maag, als je een
strikt calorie-arm dieet volgt, of in combinatie met andere
producten op basis van groene thee. Gebruik je
bloedverdunners? Raadpleeg dan eerst je arts of
apotheker. Dit product is niet geschikt voor mensen die
bloedverdunners gebruiken. Informeer je arts/apotheker
als je bloedstelpende medicatie krijgt toegediend. Niet
bedoeld voor kinderen. Koel en droog bewaren.

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN EN VOORDELEN

• Bevordert je welzijn.
• Bevat een gepatenteerde blend met krachtige
polyfenolen die uitsluitend door dōTERRA wordt
gebruikt.
• Bevat een combinatie van natuurlijke
plantenextracten.
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