
SeroPhan Chocolade
Bij spanning en mentale inspanning. Voor een goede nachtrust en gemoedstoestand.

Productbeschrijving

Een wateroplosbaar mengsel van wei-eiwit rijk aan alfalactalbumine (vandaar rijk aan tryptofaan), een
vitamine B-complex, magnesiumglycerofosfaat en lecithine. Helpt bij geestelijke druk en inspanning.
Bevordert de nachtrust. Voor een goede gemoedstoestand. Beschikbaar in vanille, chocolade en
aardbeiensmaak. 

Ingrediënten

NUTRITIONELE INFORMATIE PER 29.0 g

%ADH*

kJ 466

kcal 110

Eiwitten 10.8 g

Koolhydraten 12.9 g

suikers 10.2 g

lactose 0 g

Vezels 0.20g

Vetten 1.66g

verzadigde 0.52g

Vit. B1 (thiamine HCl) 0.700 mg 64%

Vit. B2 (riboflavine) 0.800 mg 57%

Vit. B3 (niacinamide) 27.0 mg 169%

Vit. B5 (calciumpantothenaat) 3.00mg 50%

Vit. B6 (pyridoxine HCl) 3.00mg 215%

Foliumzuur 100 µg 50%

Vit. B12 (cyanocobalamine) 0.5 µg 20%

Biotine 75 µg 150%

Magnesium (glycerofosfaat) 75.0 mg 20%

Zink (picolinaat) 3.75mg 37,5%

L-alanine 208.3 mg

L-arginine 135.4 mg

L-asparaginezuur 1708.3 mg

L-cysteïne 500.0 mg

L-glutaminezuur 1312.5 mg
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deze publicatie niet bedoeld voor leken of consumenten. Uitgever en auteurs verklaren dat deze publicatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen
enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventueel fouten in de tekst van deze publicatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van bedoelde publicatie.
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L-glycine 281.2 mg

L-histidine 312.5 mg

L-isoleucine 625.0 mg

L-leucine 1125.0 mg

L-lysine 1135.4 mg

L-methionine 104.2 mg

L-fenylalanine 427.1 mg

L-proline 343.7 mg

L-serine 354.2 mg

L-threonine 447.9 mg

L-tryptofaan 500.0 mg

L-tyrosine 458.3 mg

L-valine 447.9 mg

Alfalactalbumine 11.45 g

Sojalecithine 1250 mg

Cholinebitartraat 500 mg

Gemengd met: saccharose, dextrose, maltodextrine, cacaopoeder, chocolade-

aroma, vanille-aroma, xanthaan, cellulosegom, carrageen

*%ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (E.C.)

Verpakking

408 gram

Gebruik

Meng 1 portie poeder met 200 ml water 1-2 porties per dag om 16u. en/of vóór het slapengaan 1 portie = 1 maatlepel

Voorzorg

Niet gebruiken in geval van: geen gevallen gekend
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