
VariSol
Voedingssupplement met vitamine C

Productbeschrijving

VariSol bevat onder andere: extract van paardenkastanje, quercetine, rutine, antioxidanten uit de pitten
van de blauwe bes, aardbei, veenbes, vlierbes en framboos. Al deze producten hebben een enorm
optimaliserende werking op de wand van de bloedvaten. Dit product is bijgevolg uiterst geschikt om de
goede gezondheid van de bloedvaten (vooral van de onderste ledematen) te optimaliseren. Aanbevolen
bij vermoeide en zware benen. 

Ingrediënten

INGREDIENTEN PER TABLET

Quercetine 130 mg

Paardekastanje-extract 100 mg

(Aesculus hippocastanum)

Muisdoornextract 100 mg

(Ruscus aculeatus)

Vit. C (ascorbinezuur) 60 mg 100%*

Rutine 60 mg

Druivenpittenextract 30 mg

(Vitis vinifera)

Optiberry-extract** 30 mg

Ginkgo biloba-extract 25 mg

Optiberry-extract**= anthocyaniden uit blauwe bosbes, aardbei, veenbes,

vlierbes, framboos

Hulpstoffen: maltodextrine, microkristallijne cellulose, polyvinylpyrrolidon,

natriumcarboxymethylcellulose, siliciumdioxide, magnesiumstearaat, talk

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

Verpakking

60 tabletten
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De in deze publicatie verstrekte informatie is expliciet bestemd voor lezers, die zich uit oogpunt van hun beroep met gezondheid en voeding bezighouden. In het belang van de volksgezondheid is
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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Gebruik

1 tablet per dag of zoals aanbevolen

Voorzorg

Niet te gebruiken bij: geen gevallen gekend.
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