
35. evelle®

Korte productomschrijving :
Evelle is een voedingssuplement dat het lichaam voorziet in specifieke voedingsstoffen om
de gezondheid van de huid, haren en nagels te ondersteunen.

Beschikbare doosjes : 
60 tablt
CNK : 2044-162

Voor de huid, haren en nagels
 Voor huid, haar en nagels 
 Met vitamine C dat  een normale collageenvorming ondersteunt
 Met zink dat bijdraagt  aan de normale energiestofwisseling 
 Met SelenoPrecise – voor een normaal functionerend immuunsysteem 
 Met vitamine E, viscollageen, pycnogenol (extract van pijnboom), plantenextracten 

(van tomaat (lycopeen), akkerpaardenstaart (silicium) en blauwe bosbes 
(antocyanidinen)), vitamine C en biotine 

 Voldoet aan de farmaceutische richtlijnen voor productie en de EU-regels voor 
voedingssupplementen 

 Wetenschappelijk bewezen 

2 tabletten bevatten:   RI*
Vitamine C 60 mg  75%
Vitamine E 10 mg α-TE  83%
Biotine 160 µg  320%
Zink 7,5 mg  75%
Selenium 50 µg  90%
Equisetum arvense L. extract (akkerpaardenstaart) 80 mg   
diepzeevis kraakbeen extract 66.6 mg    
Vaccinium myrtillus L. (blauwe bosbessen extract) 30 mg   
Pinus pinaster Aiton extract (Pycnogenol®) 20 mg   
* RI : Referentie-inname

Productinfo
Gebruik: 
2 tabletten per dag, tenzij anders geadviseerd. Bij voorkeur tijdens/na de maaltijd in z'n 
geheel innemen met veel water. Houd 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.



Ingrediënten:
Vulstof: mikrokristallijne cellulose; extract van heermoes (Equisetum arvense L.); extract van
tomaat  (Lycoperssicum  aesculentum)  (met  soja-lecitine);  vitamine  C  (ascorbinezuur);  zink
(zinkgluconaat);  Gehydrolyzeerde  viscollageen;  glansmiddel:
hydroxypropylmethylcellulose  en  talk;  selenium  (gestandaardiseerd  seleniumgist:
SelenoPrecise®);  extract  van  bosbessen  (Vaccinium  myrtillus  L.);  vitamine  E  (dl-alfa-
tocoferylacetaat  en  d-alfa-tocoferylsuccinaat);  extract  van  pijnboom  (Pinus  Maritima,
Pycnogenol®);  kleurstoffen:  titaandioxyde  en  luteïne  en  caroteen;  verstevigingsmiddel:
siliciumdioxyde;  antiklontermiddel:  magnesiumzouten  van  vetzuren;  aroma  :  vaniline  ;
vitamine H (biotine).

Bewaren:
Donker, droog en op kamertemperatuur bewaren.
Buiten bereik van jonge kinderen houden.
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