
Saffron 28mg 60tabl

TECHNISCHE FICHE

De krachtige, evenwichtige formule met magnesium en saffraan is speciaal
ontwikkeld voor mensen die te kampen krijgen met stress, emotionele
periodes of professionele vermoeidheid. Een synergistische werking tussen
de elementen verzekert een optimale absorptie van de nutriënten.

 Productbeschrijving

Magnesiumcitraat; vulstoffen: maltodextrine, microkristallijne cellulose;
magnesiumglycerofosfaat; magnesiumbisglycinaat; kleurstof:
hydroxypropylcellulose, hydroxypropylmethylcellulose, middellange
triglyceridenketen, titaandioxide, ribofl avine, karmijn; zinkcitraat,
saffraanextract (Crocus Sativus L. √ Affron® gestandaardiseerd op > 3,5%
lepticrosalides); antiklontermiddel: stearinezuur, siliciumdioxide,
magnesiumstearaat; thiaminemononitraat (vit B1); vitamine D3;
pyridoxinewaterstofchloride (vit B6); ribofl avine (vit B2); vitamine B12;
foliumzuur.

 Ingrediënten

cnk6213ref.

Voedingssupplement
 Kenmerken

 Bewaarcondities

Droog en koel bewaren

 Posologie

2 tabletten per dag innemen na de maaltijd

 Actieve bestanddelen

1. Magnesium
2. Zink
3. Vit B1
4. Vit B2
5. Vit B6
6. Vit B12
7. Vit D3
8. Foliumzuur
9. Saffraanextract

 Voorzorgsmaatregelen

Het wordt aangeraden de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet te
overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een
gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl
worden gebruikt. Buiten het bereik van jonge kinderen houden.
Het gebruik tijdens zwangerschap of lactatie, enkel op medisch advies.

3760-212       

 Indicaties

Draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid (1, 4, 5, 6, 8)
Draagt bij tot een goede psychologische functie, inclusief
stressbestendigheid (1, 3, 5, 6, 8)
Draagt bij tot het emotioneel evenwicht (9)
Draagt bij tot het behoud van een positieve instelling (9)
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Energie kJ x

               kcal x

/100 g

Magnesium (mg) 150 40%

Zink (mg) 5 100%

Thiamine (B1) (mg) 2,2 200%

Riboflavine (B2) (mg) 1,4 100%

Vitamine B6 (mg) 1,4 100%

Foliumzuur (±g) 200 100%

Vitamine B12 (±g) 2,5 100%

Saffraan extract (mg) 28

/2 tabl

 Analyse

 %RI

 Prijs

Aanbevolen publieksprijs:  37,75 Euro
Enkel verkrijgbaar in de apotheek

 Datum laatste wijziging 08/07/2019

Deze informatie is ingevuld op basis van inlichtingen ons verstrekt door de 
leverancier en dit zonder enige verbintenis en onder alle voorbehoud.
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