Vitamine-E-tocotrienol-capsules
Voedingssupplement
met EVNol SupraBioTM Palmvrucht extract
Wetenswaardigheden:
Tocotrienolen lijken qua structuur heel sterk op de tocoferolen (vitamine E) , kunnen echter de celmembraan
gemakkelijker doordringen.
EVNol SupraBioTM wordt gemaakt van het rijpe vruchtvlees van de oliepalm „Elaeis Guineensis“ en bevat naast de
tocotrienolen nog verdere fytovoedingsstoffen, die in palmolie voorkomen. Het EVNol SupraBioTM systeem is een
speciaal lipidenmengsel dat de opneming van vitaminen tot 300 % verhoogt.
Tocotrienol-Capsules
• kunnen de risicofactoren voor hart- en vaatziekten verminderen
• zijn goed voor het cholesterol-gehalte
• zorgen voor een gezonde bloeddruk
• beschermen cellen en weefsels
Iedere vitamine-E-tocotrienol-capsule bevat 340 mg tocotrienol-tocoferol-complex met 55,1 mg tocotrienolen en
14,2 mg (21 I.E.) d-alfa-tocoferol-vitamine E.
EVNol SupraBioTM is een geregistreerd handelsmerk van ExcelVite Inc.
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*NRV = verwijzing waarde voedingsstoffen voor de dagelijkse inname volgens verordening (EU) Nr. 1169/2011
**nog geen aanbevolen hoeveelheid beschikbaar

Inhoudsstoffen: Palmvruchtextract, gelatine, sojaolie (vulstof), glycerol (vochtigheidsbehoudend middel).
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid: 1-2 x per dag 1 capsule ongekauwd met voldoende vloeistof innemen.
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: 90 capsules = 58 g
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