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Biovita bvbs (Belgia);
Økologisk, vegansk sertifisert kosttilskudd med sink og C-vitamin.

Clean & Green er en nyutviklet serie med kosttilskudd fra Purasana som tar økologi, miljø og
bærekraft på alvor. Hele serien har plantebaserte ingredienser i resirkulerbar emballasje
og er økologisk sertifisert, vegansk sertifisert og kosher-sertifisert.
&nbsp;

Purasana Clean & Green Zinc Plus er et kosttilskudd med sink fra agaricus-sopp og vitamin
C fra planter.
Sink inngår i mer enn 200 enzymprosesser i kroppen som blant annet er viktig for omsetning av
næringsstoffer som karbohydrater, proteiner, fett og vitamin A. Fordi sink bidrar til normal
proteinsyntese, er det viktig for vedlikehold av hud, hår, negler, muskler og benstruktur. Sink
opprettholder normal konsentrasjon av testosteron i blodet og har en rolle i fertilitet og
reproduksjon.
Sink bidrar til normal celledeling og DNA-syntese, samt antioksidantbeskyttelse av DNA, fett og
proteiner. Sink er dessuten viktig for vedlikehold av normalt syn.
Sink og vitamin C bidrar til en normal funksjon av immunforsvaret og styrker kroppens
motstandskraft.
&nbsp;
&nbsp;

Innhold:
Acerola-ekstrakt* (Malpighia glabra 17% vitamin C), sopp-ekstrakt* (Agaricus bisporus 3,5%
sink), echinacea-ekstrakt* (Echinacea purpurea 10%), risstivelse* (Oryza sativa), riskli* (Oryza
sativa), risekstrakt* (Oryza sativa).
&nbsp;
* Fra kontrollerte økologiske avlinger
&nbsp;

2 tabletter (1,2 g) inneholder:
eZ Publish PDF-eksport

1 av 2

Sink 10 mg (100% #), vitamin C 94 mg (117% #), echinacea-ekstrakt 120 mg.
# = Daglig referanseinntak for voksen person (8400kJ/2000 kcal)
&nbsp;
&nbsp;

Bruksveiledning:
Anbefalt dosering for voksne er 2 tabletter daglig før et måltid, sammen med tilstrekkelig væske.
Anbefalt dosering for barn og ungdom 7-18 år er 1 tablett daglig før et måltid, sammen med
tilstrekkelig væske.
Ikke egnet for barn under 7 år.
Pris kr 295,00
60 tabletter
Nei
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