Chitosan-capsules
Voedingssupplementen
Wetenswaardigheden:
Het natuurproduct chitosan bezit de fysische eigenschap vet aan zich te binden dat bijgevolg wordt
onttrokken aan de vertering en niet in de vetlagen terechtkomt. Het is daarom ideaal bij overgewicht en voor
de controle van het gewicht. Chitosan draagt bovendien bij tot het behoud van een normale
cholesterolspiegel in het bloed. Volgens EFSA, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, treedt dit
positieve effect op bij een dagelijks gebruik van 3 gram chitosan, wat bij inachtneming van de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid zeker is gegarandeerd.
Calcium draagt onder andere bij tot de normale werking van de verteringsenzymen.
Ingrediënten: chitosan 61 % (van schaaldieren), calciumcarbonaat (vulstof), gelatine, magnesiumstearaat
(antiklontermiddel).
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volgens NRV*
(=8 capsules)
3200 mg
**
480 mg
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per 100 g
capsules

61 g
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*NRV = verwijzing waarde voedingsstoffen voor de dagelijkse inname volgens verordening (EU) Nr. 1169/2011
**nog geen aanbevolen hoeveelheid beschikbaar

Aanbevolen gebruik:’s middags en ’s avonds of voor een vetrijke maaltijd steeds 4 capsules. Gedurende
de dag veel drinken. Als u andere medicijnen of vitamines inneemt moet er een tijdsbestek van 2 uur tussen
liggen.
Beschermd tegen licht, droog en beneden 25 °C bewaren.
Voedingssupplementen mogen niet gebruikt worden als vervanging voor een evenwichtige, gevarieerde
voeding en zijn geen vervanging voor een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kleine kinderen bewaren.
De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.
Inhoud 240 capsules = 154 g
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