Gebruiksinformatie

Mossel Extract
BEHOUD VAN STERKE BOTTEN
EN
GOED VOOR DE WERKING VAN SPIEREN*
Toepassing
Voor een goede lichamelijke conditie kan Wapiti Mossel Extract aan te bevelen zijn.
In Wapiti Mossel Extract capsules worden uitsluitend de originele Nieuw-Zeelandse
Groenlipmosselen (Perna canaliculus) verwerkt.
Deze unieke mosselsoort komt alleen voor in de heldere, niet vervuilde kustwateren
van Nieuw-Zeeland. Het zeewater in dit gebied is rijk aan stoffen zoals: o.a. kalium,
magnesium en calcium. Deze vormen een belangrijke bron aan voedingsstoffen voor de
Groenlipmossel. Door toepassing van een uniek vriesdroogprocedé blijven waardevolle
stoffen volledig behouden.
*Groenlipmossel bevat mineralen, eiwitten en vitamine B12 en D. Deze vitamines
ondersteunen het immuunsysteem. Vitamine D helpt bij het behoud van sterke botten en
is goed voor de werking van de spieren. Daarnaast bestaat Groenlipmossel van nature
uit chondroïtine en mucopolysacchariden. Veel bewegen, een juiste voeding en Wapiti
Mossel Extract ondersteunen een goede lichamelijke conditie. Lees voor gebruik de
gebruiksaanwijzing.
Werkstoffen per capsule:
500 mg Groenlipmosselextract (Perna canaliculus), met:
Vitamine B12		
1 μg (40% ADH)
Vitamine D3		
1,5 μg (15% ADH)
Zonder toevoeging van suiker, conserveringsmiddelen, kleur- en smaakstoffen.
Dosering: 1 – 4 capsules per dag, bij voorkeur na de maaltijd met water innemen.
De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Allergie: Niet in te nemen bij overgevoeligheid voor vis, schaal- en/of schelpdieren.
In geval van klachten uw huisarts consulteren.
Bewaaradvies: Bewaar deze capsules bij kamertemperatuur (15-25°), buiten het bereik
van jonge kinderen. De houdbaarheid staat op de verpakking aangegeven.
Verpakking
Wapiti Mossel Extract is verkrijgbaar in verpakkingen van 30 en 60 capsules.

Wapiti natuurproducten worden gekenmerkt door hun gestandaardiseerde samenstelling en
voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Het assortiment Wapiti natuurproducten bestaat uit de
volgende specialiteiten:

• WAPITI DARMBALANS
Goed voor een evenwichtige balans in de darmen.
• WAPITI DARMBALANS - JUNIOR
Helpt de ontlasting dikker te maken. Probioticum voor kinderen.
Op basis van Saccharomyces boulardii gist.
• WAPITI DARMFUNCTIE COMPLEX
Voor een natuurlijke stoelgang.
Bevordert de inwendige reiniging.
• WAPITI DARMMILD
Voor een regelmatige stoelgang.
• WAPITI ENERGIE PLUS
Geeft meer energie en verhoogt de weerstand.
• WAPITI KNOFLOOK 2000
Houdt jong en vitaliseert.
Hooggeconcentreerde knoflook.
• WAPITI KRUIDENSIROOP
Voor een goede verzorging van de luchtwegen.
• WAPITI MENOPAUZE COMPLEX
Heeft een gunstige invloed op overgangsverschijnselen.
• WAPITI MOSSEL EXTRACT
Voor behoud van soepele gewrichten.
• WAPITI MULTI VITAMIN
Voor meer energie en vitaliteit.
• WAPITI NACHTRUST FORTE
Voor een gezonde nachtrust.
Samengesteld uit Valeriaan en Hop.
• WAPITI PROSTAAT FORTE
Houdt een goed functionerende prostaat in stand.
• WAPITI VITAMINE C PLUS
Voor een gereguleerde dosering van vitamine C.
Hooggeconcentreerde time release formule (1.000 mg).
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