Ijzer-vitaaldrank
Voedingssupplement met ijzer, vitamine C en B-vitamines
Voor bloedvorming, energiestofwisseling en het immuunsysteem
•
•
•
•
•

lekker en fruitig van smaak
zonder alcohol
lactosevrij
glutenvrij
veganistisch

Ijzer is een levensbelangrijk sporenelement dat nodig is voor vele functies in het lichaam.
Onder andere draagt ijzer bij
• tot de vorming van rode bloedcellen en hemoglobine
• tot een normalen energiestofwisseling
• tot een normale werking van het immuunsysteem
• tot vermindering van vermoeidheid.
Vooral bij kinderen en adolescenten in de groeijaren, bij vrouwen tijdens de menstruatie, de zwangerschap
en de borstvoeding en bij personen met een eenzijdige of vegetarische voeding moet op voldoende
ijzervoorziening worden gelet. Herbafit Ijzer-vitaaldrank is lekker en fruitig van smaak, zonder alcohol,
lactose- en glutenvrij en zuiver vegetarisch/veganistisch. Met zijn gehalte aan optimaal beschikbaar ijzer-IIgluconaat, aangevuld met vitamine C, dat de opname van ijzer bevordert, en belangrijke B-vitamines, is
Herbafit Ijzer-vitaaldrank uitstekend geschikt om dagelijks van te genieten.
Inhoudsstoffen: sapconcentraat van appelbes, aardbei, zwarte aalbes, braambes en vlier; water,
agavesiroop, ijzer(II)-gluconaat, vitamine C, kaliumsorbaat (conserveringsstof), vitamine-B6-hydrochloride,
vitamine B2, vitamine-B1-mononitraat, vitamine B12.
Inhoud per 20 ml/
Inhoud per 40 ml/
per 100 gr.
% NRV*
% NRV*
Vitamine C
80 mg/100 %
160 mg/200 %
372 mg
Ijzer
14 mg/100 %
28 mg/200 %
65 mg
Vitamine B6
1,4 mg/100 %
2,8 mg/200 %
7 mg
Vitamine B2
1,4 mg/100 %
2,8 mg/200 %
7 mg
Vitamine B1
1,1 mg/100 %
2,2 mg/200 %
5 mg
Vitamine B12
2,5 µg/100 %
5,0 µg/200 %
12 µg
*NRV = referentiewaarde voor voedingsstoffen voor volwassenen per dag overeenkomstig VO (EU)
Nr. 1169/2011
Aanbevolen gebruik: 1 x daags vóór het eten drinken. Vóór gebruik schudden.
Volwassenen, zwangeren en zogenden: 1-2 maatbekers (20-40 ml)
Kinderen en adolescenten vanaf 10 jaar: 1 maatbeker (20 ml)
Kinderen van 7–10 jaar: 1/2 maatbeker (10 ml)
Beschermd tegen licht en beneden de 25 °C bewaren. Na openen koel bewaren.
Voedingssupplementen mogen niet als vervanging voor een evenwichtige, gevarieerde voeding worden
gebruikt en zijn geen vervanging voor een gezonde levensstijl. Buiten het bereik van kleine kinderen
bewaren. De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden.

Inhoud 500 ml

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen!
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