Comfort 45+
ondersteunt de normale balans in de vocht- en mineralenhuishouding*
draagt bij aan een normale spierwerking**
Gebruik tijdens periodes van transpiratie en ondersteuning voor de spieren,
ook b.v. ’s nachts.
Met magnesium en kalium
14 zakjes bruispoeder
verfrissende citrus smaak
VOEDINGSSUPPLEMENT

*Magnesium biedt ondersteuning bij het handhaven van de normale balans in de vocht- en
mineralenhuishouding. **Magnesium en kalium dragen bij tot een normale werking
van de spieren.
SUPRADYN FEMINA Comfort 45+
In de speciale fase vanaf je 45ste kunnen onvoorspelbare verschijnselen, zoals transpiratie, een
oncomfortabel gevoel in de benen, je af en toe overvallen. Overdag maar ook ’s nachts. Het kan
het normale dagelijkse leven en de nachtrust beïnvloeden. Om goed voor jezelf te zorgen in
deze periodes en voor extra ondersteuning is er Supradyn Femina Comfort 45+ met magnesium
en kalium. Dit bruispoeder met frisse citrus smaak is oplosbaar in water, handig als je toch een
glas water drinkt en geschikt voor dagelijks gebruik.
*Magnesium biedt ondersteuning bij het handhaven van de normale balans in de water- en
mineralenhuishouding. **Magnesium en Kalium dragen bij tot een normale werking
van de spieren.
SUPRADYN COMFORT 45+ BEVAT PER ZAKJE:
VITAMINES
Ingrediënt

Per zakje

RI***

Vitamine B1
Vitamine B6
Vitamine B11 (foliumzuur)
Vitamine B12
Vitamine C

2,1 mg
3,0 mg
200 mcg
9 mcg
250 mg

191%
214%
100%
360%
313%

Ingrediënt

Per zakje

RI***

Kalium
Magnesium

300 mg
225 mg

15%
60%

MINERALEN EN SPORENELEMENTEN

*** RI = referentie inname. RI komt overeen met ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid)

INGREDIËNTEN
Voedingszuur (citroenzuur), mineralen, vitamines, vulstof (sorbitol),
sinaasappelaroma, zoetstof (acesulfaam-k), kleurstof (bietenrood, riboflavine
natriumfosfaat (E101)).
GEBRUIKSAANWIJZING
Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
1. Neem dagelijks 1 zakje Supradyn Comfort 45+ om essentiële vitamines en
mineralen aan te vullen waar je lichaam behoefte aan heeft in deze fase van je
leven, naast de voeding. De aanbevolen dosering niet overschrijden.
2. Los het bruispoeder op in een glas water voor een verfrissende, aangenaam
smakende drank.
3. Je kunt de bruispoederdrank maken op het moment dat jou het beste past:
bijvoorbeeld ‘s ochtends bij het ontbijt, tussendoor als je toch een glas water
drinkt, of ‘s avonds voordat je gaat slapen.
BEWAREN
Dit product heeft geen speciale bewaartemperatuur. Buiten bereik van kinderen
bewaren. Ten minste houdbaar tot einde: zie onderzijde verpakking.
BIJZONDERHEDEN
Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde voeding en een
gezonde leefstijl. Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met
de leeftijd van drie jaar. Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens
zwangerschap en de borstvoedingsperiode. Overmatig gebruik kan een laxerend
effect hebben.

DISTRIBUTEUR

Bayer B.V.
Consumer Health Division
Energieweg 1
3641 RT Mijdrecht
www.supradyn.nl
Supradyn is een geregistreerd handelsmerk.
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