Kullanma talimatları
Lütfen dikkatle okuyun!

Besin takviyesi

İçeriği: 60 tablet (61,5 g / her tablet 1,03 g)
İçindekiler: Maltodekstrin, dolgu malzemesi: Selüloz, yaban mersini özü (doğal), kuşkonmaz kökü özü (doğal),
stabilizatör: Silisyum oksit, yaban mersini tozu (doğal), pirinç nişastası, askorbin asidi, ayırıcı madde: Yağ asitlerinin
monoseritleri ve digliseritler, yağ asitlerinin magnezyum tuzları, bitkisel yağ (sertleştirilmiş), kaplama maddesi:
Hidroksipropilmetilselülozlar, talkum, selak, polisorbat 80, zeytin yağı, boyar maddeler: Titandioksit, demir oksitler
ve hidroksitler, hakiki koyu kırmızı.

Bileşen
Yaban mersin özlü ürün
(doğal kısım: yakl. %75)
Yaban mersini tozlu ürün
(doğal kısım: %40)
Kuşkonmaz kökü özlü kuru ürün
(doğal kısım: yakl. %55)
Vitamin C

Günlük doz içeriği (2 tablet)
400 mg

% RDA*
**

400 mg

**

400 mg

**

60 mg

75

* Gıda bilgi yönetmeliğine göre önerilen günlük dozun %'si
** Henüz bir tavsiye yok

Tüketim tavsiyesi: Yeterli miktarda suyla günde 2 kere 1 tablet.
Uyarılar: Tavsiye edilen günlük tüketim miktarı aşılmamalıdır. Besin takviyeleri, dengeli ve yeterli bir beslenmenin
yerini tutmamalı ve sağlıklı bir yaşam şekli sayılmamalıdır. Küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Serin, kuru ve ışık görmeyen bir yerde saklayın.
Glüten ve laktoz içermez.

Ortalama besin değerleri
Kalori
Protein
Karbonhidrat
Yağ

bir tablette
9 kJ / 2 kcal
18 mg
402 mg
37 mg

100 g'da
929 kJ / 222 kcal
2g
39 g
4g

Cranfluxx® neden kullanılmalıdır?
Cranfluxx® içeriğinde birbirine özenle adapte edilmiş dört bileşen bulunuyor: Yaban mersini özü, yaban mersini tozu, Kuşkonmaz özü ve Vitamin C.
Özellikle yaban mersini özü, yaban mersini tozu ve kuşkonmaz kökü hakkında daha fazla bilgiyi İnternet'teki
kapsamlı bilgilerden ve araştırmalardan bulabilirsiniz.
İşlevsel bir bağışıklık sistemi için Vitamin C çok önemlidir. Özellikle de vücuda ait savunma antikorlara çok
ihtiyaç duyulduğu anlarda bu Vitamini yeterli miktarlarda almak oldukça önemlidir.
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