Vegan Microplex VMz
Food Nutrient Complex
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PRODUCTBESCHRIJVING
De formule bevat een combinatie van essentiële
vitamine A, C en E, en een vitamine B-complex. Vegan
Microplex VMz bevat tevens gecheleerde mineralen zoals
calcium, magnesium en zink. Vegan Microplex VMz zit in
natriumlaurylsulfaatvrije plantaardige capsules en is
volledig veganistisch

GEBRUIK
• 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.
Ingrediënten: Calcium (natuurlijk koraal), Dimagnesium

malate, Hypromellose, Dicalcium malate, Calcium ascorbate,
acaciagom, Maltodextrin, Magnesium ascorbate,
stearinezuur, Zinc bisglycinate chelate, gist (Saccharomyces
cerevisiae), sojabloem, d-alpha tocopherol, Silicon dioxide,
Ferrous bisglycinate chelate, poeder uit boerenkoolbladeren
(Brassica oleracea L. var. acephala), Glycine, Niacinimide,
citroenzuur, D-Calcium pantothenate, poeder van
paardenbloemblaadjes (Taraxacum officinale), poeder van
peterselieblaadjes (Petroselinum crispum), hesperidine,
gemengde tocopherols, citroenschilextract, gemberextract
(Zingiber officinale), Microcrystalline cellulose, samenstelling
van enzymen (Lipase, Amylase, Protease, AlphaGalactosidase, Diastase, Glucoamylase, Peptidase, Lactase),
pepermuntbladextract (Mentha piperita), karwijzaadextract
(Carum carvi), poeder van wierstelen/-bladen (Laminaria
digitata), erwtenzetmeel, DL-Methionine, Alginate,
Lactobacillus acidophilus, L-Lysine, poeder van
broccoliroosjes (Brassica oleracea L. var. italica), poeder van
onvolgroeide spruitkool (Brassica oleracea L. var.
gemmifera), poeder van spinaziebladeren (Spinacia
oleracea L.), beta-Carotene, extract uit spitskoolbladeren
(Brassica oleracea var. capitata), Pyridoxine HCL, Thiamin
HCL, Bromelain, Papain, Riboflavin, Manganese bisglycinate
chelate, Copper bisglycinate chelate, Biotin, Tocotrienols,
vitamine-A-palmitaat, Chromium nicotinate glycinate chelate,
Selenium glycinate, d-alpha Tocopherol, Medium chain
triglycerides, vitamine D2, vitamine K1, vitamine B12

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Aanbevolen dosering: Voor volwassenen, neem dagelijks 4
capsules in bij het eten.

WAARSCHUWINGEN
Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanbevolen dagelijkse
dosering niet overschrijden. Voedingssupplementen zijn
geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige
voeding en een gezonde levensstijl. Niet op een lege maag
innemen. Mannen, postmenopauzale en zwangere vrouwen
en vrouwen die borstvoeding geven mogen ijzer alleen
innemen na overleg met hun arts. Niet aanbevolen voor
personen met aandoeningen die lijden tot een abnormale
ophoping van ijzer (hemochromatose, polycythemia...).
Personen met hypothyroïdisme of die onder behandeling
staan voor hun schildklier dienen hun arts te raadplegen.
Overleg voor gebruik met een bevoegde zorgverlener als je
zwanger bent, borstvoeding geeft of bloedverdunners
gebruikt. Niet aanbevolen voor kinderen onder 10 jaar,
personen die antidepressiva slikken of die een strikt caloriearm dieet volgen. Niet te gebruiken in combinatie met
andere producten gebaseerd op groene thee.

PRIMAIRE VOORDELEN
• Het bevat een volwaardige plantaardige blend van
boerenkool, paardenbloem, peterselie, kelp, broccoli,
spruitjes, kool en spinazie
• Gemaakt met natriumlaurylsulfaat-vrije plantaardige
capsulesMade with sodium lauryl sulphate-free
vegetable capsules
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