Antioxidant Nutriënt Complex
50 plantaardige capsules
Deze holistische innovatie ontwikkeld door Terranova maakt gebruik van hele, onvervalste fytonutriënt
- rijke voedingsmiddelen en plantenextracten, waarvan er vele vers gevriesdroogd zijn. Elk Magnifood
ingrediënt is zorgvuldig gekozen om een of meer functies te vervullen waaronder : a) het verbeteren
van de biologische beschikbaarheid, gebruik en/of functie van de andere bestanddelen van het
product; b) het verschaffen van synergetische enzymen en cofactoren die het gehalte micronutriënten
van het product ondersteunen; c) het verhogen van de totale voedingswaarde van het product; d) de
bescherming van de andere bestanddelen voor oxidatieve schade en het verbeteren van de stabiliteit
van het product; e) ondersteunende functies / toepassingen van het product.
Onderzoek toont aan dat het vers vriesdrogen van planten duidelijke voordelen biedt ten opzichte van
andere droogwerkwijzen als het gaat om behoud van de potentie en de originele biochemische
complexiteit van de plant. Vers vriesdrogen biedt ook een hoge oplosbaarheid en een langere
houdbaarheid.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Op een koele, droge plaats bewaren.
- Voedingssupplementen mogen niet gebruikt worden ter vervanging van een gevarieerd dieet.
- Niet aanbevolen tijdens de zwangerschap/borstvoeding, tenzij op advies van een deskundige.
- Bij gebruik naast voorgeschreven medicatie, een deskundige raadplegen alvorens dit product te
gebruiken.
GEBRUIKSAANWIJZING
Volwassenen: 1 of 2 capsules per dag tijdens de maaltijd innemen. De aanbevolen dosis niet
overschrijden, tenzij voorgeschreven door een deskundige.

INGREDIËNTEN
ADH*

2 plantaardige capsules bevatten:

%EC

MAGNIDFOOD complex

650mg _

Bestaande uit:
Gestabiliseerde rijstzemelen

200mg

Groen gerstegras

100mg

Duindoorn bessen/-blad (vers gevriesdroogd)

50mg

Kurkuma (vers gevriesdroogd)

50mg

Acai bessen (vers gevriesdroogd)

50mg

Groene thee blad

50mg

Braambes (vers gevriesdroogd)

50mg

Waterkers (vers gevriesdroogd)

25mg

Granaatappelzaad

25mg

Boerenkool (vers gevriesdroogd)

25mg

Cranberry (vers gevriesdroogd)

25mg

Vitamine C (als Ca, Mg, Zn ascorbaat)

250mg

Plantaardige Capsulehuls

236mg

Vitamine E (d-alfa tocoferylsuccinaat 100iu)

67mg

692

Zink (als ascorbaat)

5mg

50

Natuurlijke betacaroteen / gemengde carotenoïden

2,5mg

L-Glutathion

20mg

Selenium (als selenomethionine)

50ug

Mangaan (als bisglycinaat)

1.5mg

91

Lariksboom arabino-galactanen

5.5mg

75

Alfa Liponzuur

5mg

Koper (als gluconaat)

625ug

* Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid door de EU
Geen vulstoffen, bindmiddelen of andere hulpstoffen
Geschikt voor vegetariërs en veganisten

313

63

