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Immune Booster
Smart näring för ditt immunförsvar
BERRY FLAVOR

Näringsvärde
Portionsstorlek: 1 portionspåse (3,7 g)
Portioner per förpackning: 10 påsar
Per 150 ml
tillredd produkt*

% RI**

80 mg
10 μg

100 %
200 %

10 mg
55 μg
500 mg

100 %
100 %
-

VITAMINER
Vitamin C
Vitamin D
MINERALER
Zink
Selen
EpiCor®

* Per tillredd produkt = en portion à 3,7 g med 150 ml vatten
** Referensintag

SKU: 2273

Ingredienser:
Maltodextrin, EpiCor® torkat jästfermentat (tillverkad med Saccharomyces cerevisiae), fruktjuicepulver (fläder), surhetsreglerare (citronsyra), förtjockningsmedel
(gummi arabicum, xantangummi), L-askorbinsyra, smakämne, färg (rödbetsrött), zinkcitrat, sötningsmedel (sukralos), kolecalciferol, klumpförebyggande medel
(kiseldioxid), natriumselenit.
EpiCor® är ett registrerat varumärke som tillhör Embria Health Sciences, LLC.

Målinriktad näring
Immune Booster är en kosttillskottsdryck
med smak av bär. Den har ett högt innehåll
av viktiga vitaminer och mineraler som
bidrar till immunsystemets normala funktion.
Detta inkluderar: Vitaminer C och D, selen
och zink. Den innehåller också EpiCor®,
en vetenskapligt beprövad ingrediens
baserad på torrjäst.
Immune Booster kommer i portionspåsar som
är perfekta att ha med när du är på språng.
VIKTIGA FÖRDELAR

ANVÄNDNING
Avnjut Immune Booster dagligen genom att blanda en påse (3,7 g) med
150 ml vatten och rör tills pulvret är upplöst. Drick ett glas om dagen
i samband med måltid.

150 ml vatten

+

1 portionspåse (3,7 g)

+

rör

Använd denna produkt i en balanserad och varierad kost, som del av en
hälsosam och aktiv livsstil.
Om du vill veta mer, kontakta mig idag:

•

Innehåller EpiCor®

•

Vitaminerna C och D, selen och zink bidrar till immunsystemets
normala funktion.

•

Vitamin C, zink och selen bidrar också till att skydda cellerna från
oxidativ stress
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