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BÆRBLANDING
Kosttilskud. Kapsler med multibærjuice og
-pulp I pulverform og med vitaminer.

Næringsindhold

Ingredienser: Pulverblanding af juice og
puré (42%)*: amerikansk vindrue (Vitis labrusca L.), granatæble (Punica granatum
L.), amerikansk blåbær (6,5%) (Vaccinium
corymbosum L.), tranebær (Vaccinium macrocarpon Aiton), brombær (3%) (Rubus
fruiticosus sensu Landolt), blåbær (Vaccinium myrtillus L.), hindbær (1,5%) (Rubus
idaeus L.), hyldebær (Sambucus nigra L.),
solbær (Ribes nigrum L.); pullulan, kakaopulver, grøn te ekstrakt (Camellia sinensis
L.), blandede tokoferoler, ingefærspulver
(Zingiber officinale), calsium-L-ascorbat,
artiskokbladestrakt (Cynara scolymus L.),
vindruekerneekstrakt (Vitis vinifera L.), antiklumpningsmiddel: siliciumdioxid, magnesiumsalte af fedtsyrer; citrusekstrakt (appelsin) (Citrus sinensis).

BÆRBLANDING

Anbefalet daglig dosis: 2 kapsler indtages
hver dag med et glas vand, fortrinsvis i
forbindelse med et måltid. Den anbefalede
daglige dosis bør ikke overskrides. Kosttilskud bør ikke anvendes som erstatning for
en afbalanceret og varieret kost. Opbevares utilgængeligt for små børn. Opbevares
tørt og ikke for varmt. Skal lukkes grundigt
efter brug. Kapsler
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Pr. 2 kapsler
Vitamin E
9 mg α-TE
Vitamin C
29 mg
Grøn te ekstrakt
79 mg
Artiskokblad ekstrakt
30 mg
Vindruekerneekstrakt
25 mg
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