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ETIKET
Gebruik: aanbevolen onderhoudsdosering 1 x daags 1 capsule,
bij voorkeur in te nemen tijdens de maaltijd. De maximale
dosering is 1 capsule, tenzij anders geadviseerd. De aanbevolen
dagdosering niet overschrijden. Niet geschikt bij kinderen tot 17
jaar. Droog en bij kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van
kinderen. Een voedingssupplement is geen vervanging van een
gevarieerde voeding.
Ingrediënten: vitaminen, cellulose (vulstof), silicumdioxide (vulstof),
magnesiumstearaat (vulstof).
Gegarandeerd vrij aan: suiker, gist, lactose, gluten, niet natuurlijke
conserveermiddelen, synthetische kleur-, geur-, smaakstoffen en
dierlijke bestanddelen. Geschikt voor vegetariërs en veganisten. Dit
product is GMO vrij en hypo-allergeen.

B-50

60 capsules

Vitaminepreparaat
Ten minste houdbaar tot eind 12-2022

Bevat per capsule:
Vitaminen:
- Vitamine B1 (thiamine)
- Vitamine B2 (riboflavine)
- Vitamine B3 (niacinamide)
- Vitamine B5 (calciumpantothenaat)
- Vitamine B6 (pyridoxine)
- Vitamine B12 (cyanocobalamine)
- Foliumzuur
- Choline (bitartraat)
- Inositol
- PABA (para amino benzoic acid)
- Biotine

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

3570
3120
277,8
833,3
500
5000
200

Groen
pms 350

COMPLEX

ENERGIEK EN FIT

ware grootte
capsule

Fyto-Life

van Hogendorpplein 28 - 5051 SR Goirle
Tel. 013 - 5346437 - www.fyto-life.nl

%ADH*
50
50
50
50
7
0,050
0,400
50
50
50
0,050

VOEDINGSSUPPLEMENT

* %ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
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1e corr.: 05-10-2018

Signing this document confirms exact approval for your order. Any delay will result in possible order delay/delivery date. If changes
are needed, please do so before signing, and a corrected drawing will follow. Variances and minor inconsistencies within the
colour(s) are to be expected, due to technical-Flexografic limitations.
When you view this PDF file, you may see thickened letters, which is optical. When you
magnify/print this you will see no more difference

Bitte beachten

Attention

Attentie

De kleuren op uw scherm/drukproef kunnen, afhankelijk van uw scherminstellingen, licht afwijken 5 tot
10%) van de werkelijkheid. Vanwege de druktechniek op een kunststof ondergrond kan er een minimaal
verloop in het paswerk ontstaan.
Bij weergave van dit pdf-bestand kunnen verdikte letters optreden, dit is optisch. Wanneer u dit
uitvergroot/uitprint ziet u geen verschil meer
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