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reukloos
Knoflox dragees met Ginkgo houden het lichaam jong en de
geest scherp
• Knoflox met Ginkgo is reukloos na inname.

Knoflox

• Knoflox met Ginkgo bevat knoflook van een zeer hoogwaardige kwaliteit, die door een natuurlijk proces is
gedroogd en verpoederd.
• Knoflox met Ginkgo bevat in ruime mate alliine.
• Dankzij de geconcentreerde samenstelling is één dragee per
dag voldoende voor een optimaal resultaat.
• Door de hoge kwaliteit van de knoflook en de ruime hoeveelheid alliine werkt Knoflox met Ginkgo bloedzuiverend en heeft
het een positief effect op de vitaliteit.

In landen waar veel knoflook gegeten wordt, weet men dat het
een verzorgende werking heeft op hart en bloedvaten.
Een groot nadeel van knoflook is de karakteristieke geur. Daarom
zijn de Knoflox dragees ontwikkeld. Deze zorgen voor een geurgecontroleerde afgifte van knoflook, zodat u toch het heilzame
effect hiervan kunt ervaren zonder de vervelende geur.
Ginkgo:
De Ginkgo Biloba (ofwel Japanse Tempelboom) komt uit het
Verre Oosten en is duizenden jaren oud. Zijn bladeren bevatten
een aantal actieve stoffen die een verzorgende werking hebben
op hart en bloedvaten.
Extracten van de bladeren van de Ginkgo Biloba hebben een
goede invloed op de bloedcirculatie speciaal naar de haarvaten
in de hersenen. Ginkgo is daarom goed voor het geheugen en
helpt reactiesnelheid en concentratievermogen te verbeteren.

• Het Ginkgo extract is goed voor de doorbloeding van de
hersenen, wat de geestelijke prestaties helpt verbeteren.
Bevat per dragee:
152 mg knoflookextract, 61 mg knoflookpoeder, 51 mg Ginkgo
Biloba extract.
Dosering:
1 maal daags 1 dragee met water innemen zonder te kauwen.
Bewaren:
Bij kamertemperatuur (15 - 25°C), in de originele verpakking,
buiten het bereik van kinderen.
Houdbaarheidsdatum:
De vermelding 'exp.' gevolgd door maand en jaar op de doordrukstrip geven de uiterste houdbaarheidsdatum aan.

Info: www.roter.nl of bel met

Consumentenservice:
0900-101 101 5 (€ 0,25 p/m)

Knoflox met Ginkgo:
Knoflook, met zijn positieve invloed op de bloeddruk en passend in een cholesterolverlagend dieet, en Ginkgo, goed voor
het geheugen, zijn samen een ideale combinatie om zowel het
lichaam als de geest gezond te houden.

Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.
ROTER en Knoflox zijn gedeponeerde handelsmerken van
IMGROMA B.V., Postbus 694, 6200 AR Maastricht.

02060080402

Knoflook:
Het is al heel lang bekend dat knoflook gezond is. Reeds 3000
jaar voor Christus werd het gebruikt door de Egyptenaren om
om de weerstand te verhogen en om prestaties te helpen verbeteren. Knoflook is immers rijk aan vitamines en mineralen en
heeft een bloedzuiverende werking.

