GEBRUIK

2 tabletten per dag in te nemen met een glas water bij een maaltijd. Een tablet bij het ontbijt en een tablet bij het avondeten.
Houdt u aan de aanbevolen dagelijkse dosering.
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Voor het behoud van een goede gezondheid is een
gezonde levensstijl en een gevarieerde, evenwichtige voeding van belang.

BEWAAR ADVIES

Donker, afgesloten, koel en buiten bereik van jonge kinderen. Niet gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding.

BEYUNA FLX

2 tabletten bevatten:
Ingrediënten
Vulstof: Cellulose
Biocell Collagen ® langs enzymatische hydrolyse van kraakbeen
geproduceerd collageen type II dat bevat: Hyaluronzuur 10%;
Chondroitine sulfaat 20%; Collageen proteinaten 60%		
N-Acetyl Glucosamine SCHAALDIEREN		
		
MSM (Methyl Sulphonyl Methaan)		
		
Curcumine C3 complex® Curcuma Longa
extract min 95% curcuminoids				
Vitamine C Ascorbine zuur *RI=100%		
		
Katoenzaadolie GMO-vrij
Glansmiddel: Hydroxypropyl methyl cellulose
Antiklontermiddel: Magnesium Stearaat (plantaardig)
Antiklontermiddel: Silicium dioxide
Bioperine® Piper Nigrum (zwarte peper) extraxt 95% piperine 10 mg
* RI = Referentie innames voor volwassenen

500 mg
406 mg
250 mg
150 mg
80 mg

Vitamine C
• speelt een rol bij de botaanmaak
• ondersteunt de afweer van het lichaam
• draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de bloedvaten
• levert een bijdrage als anti-oxidant
• draagt bij aan extra energie bij vermoeidheid/moeheid
• verhoogt de ijzeropname

ten minste houdbaar tot:
Zie onderzijde

Beyuna Flx

2 tabletten bevatten:
Ingrediënten
Vulstof: Cellulose
Biocell Collagen ® langs enzymatische hydrolyse van kraakbeen
geproduceerd collageen type II dat bevat: Hyaluronzuur 10%;
Chondroitine sulfaat 20%; Collageen proteinaten 60%.
500 mg
N-Acetyl Glucosamine SCHAALDIEREN		
406 mg
MSM (Methyl Sulphonyl Methaan)		
250 mg
Curcumine C3 complex® Curcuma Longa
extract min 95% curcuminoids		
150 mg
Vitamine C Ascorbine zuur *RI=100%		
80 mg
Katoenzaadolie GMO-vrij
Glansmiddel: Hydroxypropyl methyl cellulose
Antiklontermiddel: Magnesium Stearaat (plantaardig)
Antiklontermiddel: Silicium dioxide
Bioperine® Piper Nigrum (zwarte peper) extraxt 95% piperine 10 mg
* RI = Referentie innames voor volwassenen

Gebruik: 2 tabletten per dag in te nemen met een glas water bij een
maaltijd. Een tablet bij het ontbijt en een tablet bij het avondeten.
Houdt u aan de aanbevolen dagelijkse dosering.
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde
voeding. Voor het behoud van een goede gezondheid is een gezonde
levensstijl en een gevarieerde, evenwichtige voeding van belang.
Bewaaradvies: Donker, afgesloten, koel en buiten bereik van jonge kinderen. Niet gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding.

Flx

voedingssupplement
bevat: vitamine C en kruiden
Inhoud: 60 tabletten
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