
23. Bio-Antioxidant
Korte productomschrijving :
Een volledig complex ter bescherming tegen oxidatieve stress en ter ondersteuning van 
het immuunsysteem.

Beschikbare doosjes : 
90 tabl
CNK : 2042-760

Breed-spectrum antioxidante bescherming
 Voor een normaal functionerend immuunsysteem 
 Beschermt het lichaam tegen vrije radicalen.
 Vermindert de vermoeidheid
 Ondersteunt het behoud van een normale huid en gezond haar.
 Bevat geen ijzer 
 Is goed oplosbaar en opneembaar  
 Voldoet aan de farmaceutische richtlijnen voor productie en de EU-regels voor 

voedingssupplementen

1 tablet bevat:  RI*
Bèta-caroteen 6 mg
Vitamine A 1000 µg RE 125 %
Vitamine C 60 mg 75%
Vitamine E 10 mg α-TE 83 %
Selenium 50 µg 91%
Vitamine B1 1,1 mg 100%
Vitamine B3 18 mg -NE 113%
Vitamine B5 4 mg 67%
Vitamine B6 2,2 mg 157 %
Koper 1 mg 100%
Mangaan 2,5 mg 125%
Zink 7,5 mg 75%
Biotine 30 µg 60%
Foliumzuur 
(pteroylmonoglutaminezuur) 180 µg 90%

Vitamine B2 1,6 mg 114 %
Vitamine B12 3 µg 120 %
Vitamine D 2,5 µg 50 %
Magnesium 100 mg 27 %



* RI = Referentie-inname

Productinfo
Gebruik:
1 tablet per dag, tenzij anders geadviseerd. Bij voorkeur tijdens de maaltijd innemen met 
een glas water.  Houd u aan de aanbevolen dagelijkse dosering. Mag gebruikt worden door
vegetariërs.

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.

Ingrediënten: 

Microkristallijne cellulose ; magnesiumoxide (Magnesium 100 mg) ; antiklontermiddel : 
dicalciumfosfaat dihydraat en magnesiumzouten van vetzuren ; L-ascorbinezuur (Vitamine 
C 60 mg) ; zinkgluconaat (Zink 7,5 mg) ; seleniumgist (Selenium, SelenoPrecise****® 50 µg) ;
bèta-caroteen 6mg ; dl-alfa-tocoferyl acetaat en d-alfa tocoferolsuccinaat (Vitamine E 10 
mg alfa-TE) ; verstevigingsmiddel : talk en siliciumdioxide ; mangaangluconaat (Mangaan 
2,5 mg) ; nicotinamide en nicotinezuur (Vitamine B3 18 mg-NE) ; kopergluconaat (Koper 1 
mg) ; glansmiddel : hypromellose en maïswit ; calciumpanthothenaat (Vitamine B5 4 mg) ; 
cyanocobalamine (Vitamine B12 3 µg) ; pyridoxinehydrochloride (Vitamine B6 2,2 mg) ; 
riboflavine (Vitamine B2 1,6 mg) ; thiamine hydrochloride (Vitamine B1 1,1 mg) ; 
cholecalciferol (Vitamine D 2,5 µg) ; foliumzuur (Vitamine B9 180 µg) ; biotine (Vitamine B8 
30 µg).

Bewaren:
Donker, droog en op kamertemperatuur (15°-25°C) bewaren.
Buiten bereik van jonge kinderen houden.
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