Deep Blue™ Polyphenol Complex
Voedingssupplement met Resveratrol & Wierook, Kurkuma,
Gember, Groene Thee, Granaatappel & Druivenpit Extracten

PRODUCT INFORMATIE PAGINA

PRODUCTBESCHRIJVING
De merknaam Deep Blue™ staat synoniem voor
rustgevende ondersteuning. De CPTG Certified Pure Tested
Grade™ essentiële olie blend, heeft net als de rub, al bij
vele gebruikers baat gehad en wordt alom vertrouwd. Het
supplement is een aanvulling op het gunstige effect dat de
Deep Blue productlijn op de huid heeft.

GEBRUIK
• Hoewel voedingssupplementen een prachtige toevoeging
zijn aan je routine, kunnen deze geen vervanging van
een gevarieerd en uitgebalanceerd dieet en een gezonde
levensstijl zijn.
• Lees alle waarschuwingen voor gebruik.
• Overschrijd de aanbevolen dosering niet.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Neem 2 capsules per dag tijdens de maaltijd; 1 capsule
in de ochtend en 1 capsule in de avond.
Ingrediënten: Olie uit de wortel van Gember (Zingiber
officinale) , Olie uit de wortel van Geelwortel
(Curcuma longa) , Plantaardige Hypromellose,
Boswellia serrata Gomharsextract, Groene Thee
(Camellia sinensis) Bladextract, Microcrystalline
Cellulose, Vruchtenextract uit Granaatappel (Punica
granatum), Extract uit de zaden van Druivelaar (Vitis
vinifera), Olie uit de wortel van Polygonum
cuspidatum, Magnesium stearate, Calcium silicate,
Silicon dioxide, Pepermunt (Mentha Piperita)
Bladextract, Extract uit Karwijzaad (Carum Carvi),
Maltodextrin.

WAARSCHUWINGEN
Buiten bereik van kinderen bewaren. De aanbevolen
dagelijkse dosis niet overschrijden. Voedingssupplementen
zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige
voeding en een gezonde levensstijl. Ben je zwanger, geef je
borstvoeding of sta je onder behandeling van een arts?
Raadpleeg dan eerst je arts. Gebruik je bloedverdunners?
Raadpleeg dan eerst je arts of apotheker. Dit product is
niet geschikt voor mensen die bloedverdunners gebruiken.
Niet bedoeld voor kinderen jonger dan 12 jaar. Koel en
droog bewaren.

PRIMAIRE VOORDELEN
• Geeft extracten van frankincense, geelwortel,
groene thee, gember, granaatappel en
druivenpitten.
• Kan in combinatie met Deep Blue Rub of Deep
Blue Kalmerende Blend.
• Natriumlaurylsulfaat-vrije HPMC plantaardige
capsules.
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