Forever I Nutritionals

Vit♀Lize Women

3 Voedingssupplement
3 Draagt bji aan het fysieke en het
mentale welzijn

(375)

3 Ondersteunt hormoonbalans
3 Bevordert de goede nachtrust

Het vrouwelijk lichaam heeft gedurende het

het lichaam bij langdurige inspanning. Vit♀Lize

Ingrediënten

leven te kampen met vele natuurlijke lichamelijke

bevat voedingsstoffen om de gezondheid en de

microkristallijne cellulose (vulstof), magnesium

processen zoals premenstruele klachten, meno

hormoonbalans te ondersteunen.

glycinaat, calcium carbonaat, hydroxypropylme

pauze of een ontregelde waterhuishouding veroor

thylcellulose (verdikkingsmiddel), stearine zuur

zaakt door hormoonveranderingen of een tekort

Gebruiksaanwijzing

(antiklontermiddel), vernette natrium carboxy

aan voedingsstoffen. Vit♀Lize Women bevat

Neem dagelijks drie tabletten in met een ruime

methylcellulose (verdikkingsmiddel), silicium

een combinatie van antioxidant rijke fruitsoorten,

hoeveelheid water.

dioxide (antiklontermiddel), magnesium stea

kruiden, vitaminen en mineralen, speciaal ontwik

raat (emulgator), natrium carboxymethylcellulose

keld om de innerlijke balans te bevorderen.

Advies

(verdikkingsmiddel), dextrine (vulstof), dextrose,

Vit♀Lize bevat een mix van o.a. appelpoeder,

Gebruik het product niet indien de verzegeling

middellange triglycerides (emulgator), natrium

Passiebloem, Schisandra bessen en veenbessen.

onder de dop verbroken of verwijderd is. Sluit de

citraat (zuurteregelaar).

Elk van deze ingrediënten wordt al eeuwenlang

verpakking goed af en bewaar het product op een

gebruikt voor een goede hormoonbalans en om

koele, droge plaats. Buiten bereik van kinderen

Inhoud

de algehele gezondheid te verbeteren. Passie

houden. Dit voedingssupplement is geen substi

120 tabletten

bloem zorgt voor ontspanning en bevordert

tuut voor gevarieerde, evenwichtige voeding en

de nachtrust. De Schisandra draagt bij aan de

een gezonde levensstijl. Aanbevolen dagelijkse

fysieke en het mentale welzijn, en ondersteunt

hoeveelheid niet overschrijden.

Per aanbevolen dagelijkse portie (3 tabletten)
Vitamine C

Hoeveelheid

ADH*

60 mg

75%

Vitamine D

7,5 mcg

150%

Vitamine E

16,5 mg

138%

Vitamine B6

1.1 mg

75%

Foliumzuur

150 mcg

75%

Vitamine B12

1,8 mcg

72%

IJzer

3,75 mg

27%

Melange:
Cranberry poeder, appel poeder, wilde passiebloem poeder,
schisandra poeder / Poudre de canneberge, poudre de pomme,
poudre de Passiflore sauvage, poudre de Schisandra.

431.25 mg

-

* % ADH= Percentage aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

- Geen aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vastgesteld
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