Enzynat-capsules
Voedingssupplementen met enzymen en vitamine C

Wetenswaardigheden:
Vervolledigt de dagelijkse voeding met vitamine C, de waardevolle plantaardige inhoudsstoffen van de
ananas en de papaja alsook de natuurlijke enzymen bromelaïne, papaïne en pancreatine. Enzymen zijn
biokatalysatoren, die de voedingsbestanddelen afbreken en als zodanig eveneens voedingskarakter
bezitten.
Iedere capsule bevat 100 mg ananasfruitpoeder, 100 mg papajafruitpoeder, 100 mg bromelaïne (komt
overeen met 500 F.I.P.-eenheden), 100 mg papaïne (komt overeen met 270 F.I.P.-eenheden), 100 mg
pancreatine (met protease, amylase, lipase) en 38 mg vitamine C.
Inhoudsstoffen:
Ananasfruitpoeder, papajafruitpoeder, bromelaïne, papaïne, pancreatine (met protease, amylase, lipase),
gelatine (capsulehuls), maltodextrine (vulstof), vitamine C, magnesiumstearaat (antiklontermiddel).
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Aanbevolen gebruik:
3 x per dag 1 – 2 capsules met voldoende vloeistof innemen.
Reeds 5 capsules dekken de tweevoudige dagelijkse behoefte van een volwassene aan vitamine C.
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 120 capsules = 75 g

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen!
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