Arginine 500-capsules
met B-vitaminen
Voedingssupplementen
Wetenswaardigheden:
Arginine behoort tot de 20 aminozuren die betrokken zijn bij de productie van proteïnen. Het menselijk
organisme kan zelf arginine produceren maar de geproduceerde hoeveelheden zijn niet voldoende om volledig
te voldoen aan de behoefte. De belangrijke rol voor het organisme" vooral voor het hart en de bloedsomloop
staat vanuit voedingswetenschappelijk oogpunt vast zodat arginine vandaag als wezenlijk, dus onontbeerlijk
aminozuur wordt geclassificeerd. Bovendien ondersteunen de vitaminen B6, B12 en het foliumzuur
het gezond houden van het hart, de slagaders en de bloedvaten.
Inhoudsstoffen:
L-arginine (77 %), gelatine, calciumcarbonaat (vulstof), magnesiumstearaat (antiklontermiddel),
maïszetmeel (vulstof), vitamine B6 hydrochloride, foliumzuur, vitamine B12.
Iedere capsule bevat 500 mg zuivere L-arginine
Aanbevolen gebruik:
2 x per dag 2 – 3 capsules met voldoende vloeistof innemen. Mocht u medicijnen innemen die de bloedstolling
beïnvloeden, verzoeken wij u de inname van Herbafit Arginin-500-capsules met B-vitaminen met uw arts af te
stemmen.
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*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 300 capsules = 192 g

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen!
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