Flexi Balans vegan
Van der Pigge Flexi Balans is een supplement met kruiden, glucosamine en vitaminen. De uitgekiende
veganistiche samenstelling met kurkuma, boswellia, zwarte besblad geeft ondersteuning voor het soepel
houden van gewrichten*. Vitamine C ondersteunt gezond kraakbeen.
Enkele ingrediënten uitgelicht
•
•
•
•
•
•

Vegetarische glucosamine is de belangrijkste bouwsteen voor glycosaminoglycanen, hyaluronzuur,
glycolipiden en glycoproteïnen.
Kurkuma helpt bij gezonde gewrichten en botten*
Boswellia helpt bij soepele gewrichten en soepel bewegen*
Vitamine C ondersteunt gezond kraakbeen.
Zwarte besblad draagt bij aan soepele spieren en gewrichten*.
Gember ondersteunt het immuunsysteem.*

*Gezondheidsclaim in afwachting van goedkeuring door de Europese Commissie
Dit middel kan goed gecombineerd worden met algenolie (rijk aan de omega 3-vetzuren EPA en DHA), Multi
Balans en vitamine D3.Voor gezonde gewrichten is het belangrijk om gezond en gevarieerd te eten met een
voeding die rijk is aan onverzadigde vetzuren, noten, zaden, peulvruchten en veel groente en fruit. Het is
belangrijk om ongezonde voeding die rijk is aan kunstmatige stoffen, verzadigd vet, suikers,
zonnebloemolierijke producten, niet-biologische zuivel en niet-biologische eieren te vermijden.
Productcategorie: voedingssupplementen en kruiden
Inhoudsmaat: 180 caps
Ingrediënten
Glucosamine, cellulose (vulstof), geelwortel (Curcuma longa radix), avocado- en sojabonenaxtract (bevat
SOJA), ascorbinezuur, zwarte bes (Ribes nigrum folia), wierookboom (Boswellia serrata resin), groene thee
extract, bromelaïne, gember, silicium dioxide (antiklontermiddel), papaïne,HPMC (capsulewand).
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Samenstelling per dagdosering 6 vegetarische capsules
Glucosamine HCI (uit maïs) 1500 mg komt overeen met 1249mg
elementair gehalte aan glucosamine 1500 mg, komt overeen met
1249mg glucosamine
ASU (avocado- en sojabonenextract)
Vitamine C (ascorbinezuur)
Curcuma longa extract (95% curcuminoïden)
Zwarte besblad(5:1)
Boswellia Serrata (4:1 60% boswelliazuur)
Groene thee extract (45% EGCG)
Gemberwortel ( 5% gingerolen)
Bromelaïne 2000 GDU/gram
Papaïne 100NF
*RI in % = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene in %

Per 6 capsules
1249mg

300mg
300mg
360mg
270mg
150mg
60mg
45mg
48mg
9mg

(375%)*

Gebruiksaanwijzing
6 capsules (2x daags 3 caps) verspreid over de dag innemen bij voorkeur buiten de maaltijden om.
Waarschuwingen
Raadpleeg vóór gebruik een deskundige in geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of
medicijngebruik.
Geschikt voor vegetariërs en veganisten
Bewaaradviezen
Droog, donker, koel en buiten bereik van kinderen bewaren.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding.
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