
Vital Green Chlorella
nr. 350/349/351

voedingssupplement

inhoud 200/600/1000 tabletten, 40/120/200 g netto

Lees voor het gebruik de gebruiksinfo.

Toepassingen
Vital Green Chlorella bevat 5,46 mg chlorofyl (bladgroen) 
per tablet. Dit groene ééncellige algje bevat naast 
chlorofyl, van nature, meer voedingsstoffen zoals 
vitamines, mineralen en aminozuren. Door de 
reinigende invloed die Chlorella bezit, geeft het niet 
alleen meer energie, maar bevordert het ook de 
spijsvertering en darmwerking. De kwaliteit van  
Vital Green Chlorella is geheel puur en eerlijk.  
Dat betekent dat er geen hulpstoffen zoals silicium
dioxide en magnesiumstearaat aan toegevoegd zijn.

Ingrediënt
Algenconcentraat (Chlorella pyrenoïdosa).

Actief bestanddeel per onderhoudsdosering  
van 6 tabletten
Algenconcentraat 1200 mg
Chlorella pyrenoïdosa (gebroken celwand)

Bevat aan Chlorofyl (bladgroen) 32,76 mg

Bevat van nature o.a. de volgende voedingsstoffen:
Plantaardige RNA en DNA.
Vitamines 
Bètacaroteen, Vitamine A, B1, B2, B6, B12, C, E, 
Foliumzuur.
Mineralen 
Calcium, Fosfor, Jodium, Magnesium, Kalium, Natrium, 
IJzer.
Aminozuren 
Essentieel: Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, 
Fenylalanine, Treonine, Tryptofaan, Valine. 
Niet essentieel: Alanine, Arginine, Asparaginezuur, 
Cystine, Glycine, Glutaminezuur, Histidine, Ornithine, 
Proline, Serine, Tyrosine.

Vital Green Chlorella is een voedingssupplement en 
valt in de categorie vitaminen, mineralen en kruiden.

Een voedingssupplement is geen vervanging van een 
gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde 
levensstijl.

Land van herkomst: Taiwan.

Dosering en gebruik
Als voedingssupplement of onderhoudsdosering:  
3x daags 2 tabletten voor de maaltijd met voldoende 
water innemen.
Als dagdosering: 
dag 1: 3x daags 2 tabletten voor de maaltijd,  
dag 2: 3x daags 3 tabletten,  
dag 3: 3x daags 4 tabletten,  
dag 4: 3x daags 6 tabletten.  
Gebruik deze dosering net zo lang u het nodig heeft. 
Daarna de dosering per dag weer afbouwen tot een 
dagelijks gebruik van 3x daags 2 tabletten.
De aanbevolen dagdosering niet overschrijden.

Waarschuwing
Raadpleeg bij combinatiegebruik met medicijnen 
altijd uw huisarts.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar na het gebruik dit product goed gesloten, 
droog, op kamertemperatuur en altijd buiten het 
bereik van kinderen! Vermijd bij het bewaren de invloed 
van direct zonlicht. De minimale houdbaarheidsdatum 
van dit preparaat staat vermeld op het doosje.

Voedingswaarde
Per 100 g:
kcal 276
kJoule 1174
Vetten 9,6 g
verzadigde vetzuren 1,7 g

Koolhydraten 6,9 g
suikers 1,4 g

Eiwitten 65 g
Zout 0,07 g

Vital Green Chlorella is een product van  
Bloem Health Products B.V., Postbus 225,  
9670 AE Winschoten  Nederland.  

Raadpleeg bij vragen over dit preparaat uw apotheker 
of drogist, of stuur een mail naar: info@bloeminfo.nl 
Voor meer informatie: www.vitalgreenchlorella.nl

De tekst van deze gebruiksinfo is voor het laatst herzien 
in oktober 2014 door Bloem Health Products B.V.

Voor meer informatie: 
www.vitalgreenchlorella.nl
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