
Trap trappisten biergisttabletten 144g+30tab grati

TECHNISCHE FICHE

Trap biergist is een micro-organisme dat zich vermenigvuldigt op gekiemde
gerst, een uiterst rijk voedingsmilieu.
Trap biergist is een natuurlijke bron van de vitamines B1, B2, B3, B5, B6,
B8, B9, B12 en selenium.
Doosje bevat een kuur voor drie maanden en 1 week(ong 360
tabletten+30tab gratis)

 Productbeschrijving

Natuurbiergist (GLUTEN), nicotinamide (B3), D-calcium pantothenaat (B5),
pyridoxine hydrochloride (B6), riboflavine (B2), thiamine hydrochloride
(B1), foliumzuur (B9), bioton (B8), cyanocobalamine (B12),
anti-bindmiddel: siliciumdioxide.

 Ingrediënten

cnk7690ref.

Voedingssupplement
 Kenmerken

 Posologie

Neem 1 keer per dag 4 tabletten in, zonder kauwen, met fruitsap of een
andere drank.

 Actieve bestanddelen

1. Vit B1
2. Vit B3

 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.

4185708        

 Indicaties

Draagt bij tot een goed energieleverend metabolisme (1,2)
Draagt bij tot de goede werking van het zenuwstelsel (1,2)
Draagt bij tot een goede psycholgische functie (1,2)
Draagt bij tot de instandhouding van een goede huid (2)
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Trap trappisten biergisttabletten 144g+30tab grati

TECHNISCHE FICHE

Energie kJ 1380 22

               kcal 330 5

Vetten (g) 3 <0,5

  Verzadigde vetzuren (g) 1,3 <0,5

Koolhydraten (g) 20 <0,5

  Suikers (g) 5 <0,5

Vezels (g) 20 <0,5

Eiwitten (g) 45 0,7

Zout (g) 0,5 <0,01

/100 g

Selenium (±g) 3400 54 98%

Thiamine (B1) (mg) 70 1,1 100%

Riboflavine (B2) (mg) 90 1,4 100%

Niacine (B3) (mg) 1000 16 100%

Pantotheenzuur (B5) (mg) 380 6,1 102%

Vitamine B6 (mg) 100 1,6 100%

Foliumzuur (±g) 12500 200 100%

Vitamine B12 (±g) 160 2,6 104%

/4 tab

 Analyse

 %RI

 Prijs

Aanbevolen publieksprijs: 13,70 Euro

 Datum laatste wijziging 2/3/2022

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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