vEO Mega™

Essentiële Olie Omega Complex
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PRODUCTBESCHRIJVING
vEO Mega is een revolutionaire formule die CPTG
essentiële oliën combineert met natuurlijke omegavetzuren uit planten en algen. Het bevat een breed scala
aan essentiële vetzuren van plantaardige oorsprong,
waaronder ALA, DHA en GLA. vEO Mega bevat een
microalgencarotenoïde-extract van zuivere astaxanthine
en andere carotenoïden. Het bevat tevens Vitamine E en
D en de essentiële oliën kruidnagel, wierook, tijm,
komijn, wilde sinaasappel, pepermunt, gember, kummel
en Duitse kamille.

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.
Ingrediënten: Lijnzaadolie (Linum usitatissimum),
Hypromellose, algenolie, Sacha-inchi-zaadolie
(Plukenetia volubilis), Silicon dioxide, bernagiezaadolie
(Borago officinalis L), d-alpha Tocopherol,
veenbessenzaadolie (Vaccinium macrocarpon),
druivenpitolie (Vitis vinifera), granaatappelpitolie
(Punica granatum), pompoenzaadolie (Cucurbita pepo),
kruidnagelolie, sojaboonolie, wierookolie, oleohars uit
tomaten, tijmolie, high oleïc zonnebloemolie, komijnolie,
pepermuntolie, wilde-sinaasappelolie, saffloerolie,
gemberolie, astaxanthine-oleohars, karwij-olie,
Maltodextrin, maïsolie, Lutein, olijfolie, Duitse kamilleolie, zeaxanthine, rozemarijnextract, Ethyl cellulose,
Mixed tocopherols, Algal lipids, Mixed carotenoids,
Medium chain triglycerides, Ascorbyl palmitate,
vitamine D2

PRIMAIRE VOORDELEN

• Lees alle waarschuwingen voor gebruik.
• Overschrijd de aanbevolen dosering niet.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Gebruiksaanwijzing: Volwassen, neem 4 softgels per dag
met voeding in.
Bewaren: Zonlicht en andere lichtbronnen kunnen
carotenoïden laten oxideren als ze niet in een donkere,
koele, droge omgeving worden bewaard.

WAARSCHUWINGEN
Buiten bereik van kinderen bewaren. Zwangere vrouwen,
vrouwen die borstvoeding geven en mensen met een
medische aandoening dienen voor gebruik eerst een arts te
raadplegen. Niet gebruiken indien veiligheidszegel is
gebroken of ontbreekt. Op een donkere, koele en droge plek
bewaren.

• Bevat een breed scala aan essentiële vetzuren van
plantaardige oorsprong, waaronder ALA, DHA en GLA
• Bevat een microalgencarotenoïde-extract van zuivere
astaxanthine en andere carotenoïden
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