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Stress B
Complex plus

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde
levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen
vervanging van een gevarieerde voeding.
INGREDIËNTEN
Vitaminen, magnesiumcitraat, vulstof (microkristallijne
cellulose (cellulosegel), cellulose (HPC)), L-tryptofaan,
echte valeriaan (Valeriana officinalis), antiklontermiddel
(magnesiumstearaat), cholinebitartraat, hop (Humulus
lupulus), D-biotine, glansmiddel (HPMC, MCT-olie).
GEBRUIK
Tenzij anders aanbevolen 1 maal daags 1 tablet tijdens
of vlak na de maaltijd innemen. Aanbevolen dosering niet
overschrijden.
Niet geschikt voor kinderen tot en met 3 jaar.
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
GEGARANDEERD VRIJ VAN
GGO, soja, gist, gluten, lactose, toegevoegde sacharose,
gelatine, dierlijke substanties, conserveermiddelen,
synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.
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Artikelnummer: 0985
0000
Ten minste houdbaar tot einde en chargenummer: zie onderzijde
Bonusan BV, Postbus 7212, 3280 AA Numansdorp, www.bonusan.com

VOEDINGSSUPPLEMENT
Kruiden-Vitaminenformule
Dit product bevat een volledig vitamine B-complex dat samen
met vitamine C en magnesium bijdraagt aan een normaal
energieleverend metabolisme en aan de vermindering van
vermoeidheid en moeheid. Deze ingrediënten dragen eveneens
bij aan een normale werking van het zenuwstelsel en een
normale psychologische functie.
SAMENSTELLING PER GECOATE TABLET
Vit. B1 (thiamine HCI) 12 mg (1091% RI), vit. B2 (riboflavine)
10 mg (714% RI), vit. B3 (nicotinamide) 30 mg (188% RI), vit.
B5 (calciumpanthotenaat) 70 mg (1167% RI), actief vit. B6
(pyridoxaal-5-fosfaat) 5,0 mg (357% RI), foliumzuur 50 mcg
(25% RI), actief folaat (glucosaminezout van 5-methyl-tetrahydrofolaat) 50 mcg (25% RI), actief vit. B12 (methylcobalamine
en adenosylcobalamine/dibencozide) 50 mcg (2000% RI),
D-biotine 80 mcg (160% RI), choline (-bitartraat) 10 mg, vit. C
(magnesiumascorbaat) 240 mg (300% RI), vit. D3 (400 IE)
(cholecalciferol) 10 mcg (200% RI), Valeriana officinalis (echte
valeriaan) radix extract (min. 0,8% valereenzuur) 70 mg,
Humulus lupulus (hop) strobili extract (min. 0,4% flavonoïden
en 0,02% xanthohumol) 10 mg, magnesium (-citraat) 45 mg
(12% RI), L-tryptofaan 100 mg. RI = Referentie-Inname
NETTO INHOUD
60 gecoate tabletten = 72 gram

