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PRODUCTBESCHRIJVING

do– TERRA a2z Chewable is een gedeponeerde formule van ingrediënten die is ontwikkeld voor kinderen en volwassenen
die moeite hebben met het slikken van capsules. De do– TERRA a2z Chewable combineren een samenstelling van
B-vitamines, een samenstelling van vitamines A, C en E en plantenextracten. Zo ondersteunen ze een gezonde
celontwikkeling en een lang leven wanneer ze dagelijks worden ingenomen.* do– TERRA a2z Chewable is ontworpen
om te worden gebruikt metIQ Mega™ Omega-3 visolie met sinaasappelsmaak, als aanvullend supplement ter
ondersteuning van een gezond immuunsysteem, cognitieve functies en ter bescherming tegen antioxidanten.*

PRIMAIRE VOORDELEN
• Veilig voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen die voorkeur
hebben voor kauwtabletten
• Cognitieve samenstelling: Choline, fosfatidylserine, inositol
• Heerlijke watermeloensmaak
• Geen hoge gehaltes maissiroop, kunstmatige kleurstoffen,
zoetstoffen of smaakstoffen
• Een uitgebalanceerde samenstelling van essentiële vitamines,
waaronder de antioxidanten vitamines A, C en E en een cellulair
energiecomplex van B-vitamines*
• Bevat een samenstelling van biobeschikbare mineralen, waaronder
calcium, magnesium zink, koper en mangaan

GEBRUIKSAANWIJZING
Kinderen vanaf 4 jaar: Neem dagelijks 2 tabletten bij een maaltijd.
Volwassenen kunnen dagelijks tot 3 tabletten innemen.

VOORZICHTIG
Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en mensen met
bekende medische klachten dienen voor gebruik eerst een arts te
raadplegen. Niet gebruiken als het veiligheidszegel is verbroken of
ontbreekt. Bevat geen gluten, zuivel, tarwe, soja, eieren of
nootproducten. Raadpleeg een arts voordat u dit product gebruikt voor
kinderen jonger dan 4 jaar.

WAARSCHUWING

- TERRA a2z CHEWABLE™
do
60 KAUWBARE TABLETTEN
Artikelnummer: 34500001
Groothandel: 18,50 € / 16,50 PV

Overdosering met ijzerhoudende producten is een voorname oorzaak
van dodelijke vergiftiging bij kinderen jonger dan 6 jaar. Buiten bereik
van kinderen bewaren. Neem in geval van overdosering direct contact
op met een arts of een gifcentrum.

*Dit product is niet bedoeld om enige ziekte te diagnosticeren, behandelen of genezen.
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