Venen capsules
Voedingssupplement met vitamine C, koper mangaan,
boekweitkruid, paardenkastanjezaden en rode druiven bladeren

Wetenswaardigheden:
Als voedingssupplement met vitamine C, koper, mangaan, boekweitkruid, paardenkastanjezaden en rode
druiven bladeren. Een weldaad voor vermoeide, gestresste aderen en benen!
De volgende werkingen zijn wetenschappelijk onderbouwd:
• Vitamine C draagt bij aan een normale collageenvorming van gezonde bloedvaten.
• Mangaan draagt bij aan een gezond bindweefsel.
• Koper draagt bij aan het behoud van een gezond bindweefsel.
• Vitamine C, koper en mangaan helpen om cellen tegen oxidatieve stress, dat wil zeggen tegen een
overmaat van cel-schadelijke radicalen, te beschermen.
Ingrediënten:
Boekweitkruidpoeder, paardenkastanje-extract, gelatine, rode druiven bladeren-extract, vitamine C, dextrine,
glucosesiroop, siliciumdioxide (vulstof), kopergluconaat, magnesiumstearaat (anti klonter), mangaansulfaat.
Aanbevolen gebruik:
2 x daags 1 capsule met voldoende vloeistof innemen voor de maaltijden.

Boekweitkruidpoeder
Paardenkastanje-extract
Rode druiven bladerenextract
Vitamine C
Koper
Mangaan

per
capsule

per
dagdosering
(= 2 capsules)

250 mg
150 mg
50 mg

500 mg
300 mg
100 mg

% van de
aanbevolen
dagelijkse
behoefte volgens
NRV*
**
**
**

30 mg
1000 µg
1 mg

60 mg
2000 µg
2 mg

75
200
100

per 100 g
capsules

42 g
25 g
8g
5g
168 mg
168 mg

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

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 = 69 g
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