Vitamine E
E-- 400 complex
Orthomoleculaire therapie
SAMENSTELLING
SAMENSTELLING:
Bevat per capsule
Natuurlijke vitamine E (D-alfatocoferol, 400 IE)
268 mg
Natuurlijke gemengde tocoferolenmix (70%)
100 mg
- waarvan d-bèta- en d-gammatocoferol (min.) 35-49 mg
- waarvan d-deltatocoferol (min.)
14-22 mg
in een basis van olijfolie (extra vierge).
Hulpstoffen: gelatine.
Gegarandeerd vrij van: GMO, maïs, gist, gluten, lactose, toegevoegde saccharose, conserveermiddelen,
synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.

Alle Bonusan producten bevatten uitsluitend de natuurlijke vorm van vitamine E. De gebruikte gelatine is conform
de anti-BSE-richtlijnen van de Europese Unie.
BESCHRIJVING
Ons Vitamine E-400 complex is gemaakt van kostbare natuurlijke ingrediënten in een hoge dosering (400 IE). Het
bevat het gehele E-complex in een vetmatrix van plantaardige olie, waardoor het nog beter wordt opgenomen.
De grondstoffen in dit product worden uitsluitend geleverd door leveranciers die voldoen aan onze strenge
selectiecriteria. Zo weet u zeker dat u alleen het beste aan uw cliënt adviseert. Vitamine E is een natuurlijke
antioxidant die gezonde cellen en weefsels beschermt en het natuurlijk afweersysteem van de lichaamscellen helpt.
Vitamine E levert een bijdrage in het wegvangen van vrije radicalen in lichaamscellen. Ook is het aan te raden extra
vitamine E toe te dienen bij een sterk onverzadigd vetzuurproduct, zoals omega-3 visolie. Dit beschermt tegen
vetzuuroxidatie in het lichaam, voor een beter effect van omega-3.
Onze Vitamine E-400 wordt in softgelcapsules geleverd. Softgels zijn elastisch, zacht en gemakkelijk slikbaar.
● Beschermt gezonde cellen en weefsels
● Bevat alle belangrijke vormen van vitamine E
● Uitsluitend natuurlijke vitamine E
● Optimale opname door vetmatrix
● Gemakkelijk slikbaar
GEBRUIK
Dagelijks 1 tot 2 capsules tijdens of vlak na de maaltijd innemen. Bij voorkeur de inname over de verschillende
maaltijden spreiden.
Bij slikproblemen mag de capsule geopend worden.
WAARSCHUWING
Een hoge dosering vitamine E (meer dan 800 IE per dag) kan de werking van bloedverdunnende medicijnen
(anticoagulantia) versterken.Ook andere invloeden op geneesmiddelen en gezondheidsproducten zijn mogelijk.
Raadpleeg hiervoor een deskundige.
SYNERGISME
Het gebruik van Santioxan naast Vitamine E heeft een synergistische werking.
VERWANTE PRODUCTEN
Vitamine E-500 complex, Vitamine E-1000, Vitamine E complex crème.
ARTIKELNUMMER EN INHOUD
0895 (kunststof flacon à 60 softgel capsules)
0881 (kunststof flacon à 200 softgel capsules)

