Levertraan capsules 1000 mg
Voedingssupplement met vitamine A en D
Wetenswaardigheden: Levertraan biedt veel voordelen voor de gezondheid. Naast voldoende vitamine A
en vitamine D bevat levertraan ook meervoudig onverzadigde vetzuren. De vervanging van verzadigde
vetzuren door meervoudig onverzadigde vetzuren in de voeding dragen bij aan de handhaving van een
normaal cholesterolgehalte in het bloed. Vitamine A is van groot belang voor het gezond houden van huid
en slijmvliezen, voor het behoud van een goed gezichtsvermogen, voor ijzermetabolisme en voor een
gezond, vitaal immuunsysteem. Vitamine D draagt bij aan de opname van calcium en fosfor in het
botweefsel en helpt op die manier aan het behoud van stabiele, gezonde botten en tanden.
Iedere capsule bevat 1000 mg levertraan met 800 - 1200 I.E.Vitamine A en 80 - 120 I.E.Vitamine D3.
Inhoudsstoffen: levertraan (74%), gelatine, glycerine (bevochtigingsmiddel).
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*NRV = verwijzing waarde voedingsstoffen voor de dagelijkse inname volgens verordening (EU) Nr.
1169/2011
**nog geen aanbevolen hoeveelheid beschikbaar
Aanbevolen gebruik: 3 x daags 1 capsule met voldoende vloeistof innemen.
Zwangere vrouwen en vrouwen, die niet er niet zeker van zijn of ze zwanger zijn, moeten voor inname hun
arts raadplegen.
Beschermd tegen licht, droog en beneden 25 °C 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 hoeveelheid mag niet worden overschreden.

Inhoud 180 capsules = 237 g
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