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EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

Aphanizomenon flos-aquae 
(AFA-Concentraat)

AFA gebruikt in SE2® wordt in het wild geoogst uit de diepe wateren van het Klamath-meer, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van een gepatenteerd proces dat de unieke eigenschappen van AFA en de puurheid van het 
geoogste product behoudt.  

Undaria Pinnatifida Een zeealg uit zuivere oceanen van de wereld dat goed bekend staat om zijn unieke eigenschappen. Onze 
fucoidan wordt gewonnen uit Undaria Pinnatifida met behulp van een extractieproces dat strikt gebaseerd is 
op water, zonder alcohol of andere oplosmiddelen, waardoor het puurste product verkregen wordt. 

Cordyceps Sinensis Is een schimmel dat van nature op de hoge plateaus van Tibet, Nepal en andere delen van China voorkomt. 
In SE2® vormt Cordyceps een unieke synergie met de andere twee ingrediënten.  

Nodig de natuur uit om een deel van uw dagelijkse levensstijl te zijn.

Stemtech ontdekte als eerste een baanbrekende manier om iedereen in hun dagelijkse 
levensstijl te ondersteunen. Onze Advanced Formula brengt nu een nieuwe ontdekking uit met 
een unieke formule.

SE2® onderscheidt zich in de wereld van de supplementen! SE2® is het eerste supplement ter 
wereld in haar categorie dat volledig gemaakt is van natuurlijke ingrediënten en dat ontwikkeld 
is om uw innerlijke potentieel tot leven te brengen zodat u de levensstijl van uw keuze kunt 
leven.

Een mix van buitengewone ingrediënten, waar een patent op aangevraagd is, 
beginnend met het AFA-Concentraat.

Tijd. (min.)

Klanten spreken hun tevredenheid uit. De resultaten uit ons dubbelblind gekruist 
onderzoek zijn consistent, een onderzoek waarin het SE2® StemRelease™ Complex 
getest werd.
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Voedingswaardedeclaratie (per portie)

ENERGY 4.93 Kcal
Koolhydraten 0.774 g
Proteïne 0.385 g
Zout 12.375 mg
Suiker 0.003 g
Vetten

Verzadigd vet
0.041 g
0.014  g

INGREDIËNTEN Kwantiteit per 
portie (mg)

Samenstelling
(%) 

StemRelease™ Complex

[Klamath (Aphanizomenon flosaquae (L.) Ralfs 
ex Bornet & Flahault) 585 42.1

Cordyceps (Cordyceps sinensis (B.) Saccardo) 400 28.8
Wakame (Undaria pinnatifida (Harvey) 
Suringar (=Alaria pinnatifida Harvey))] 115 8.3

Glansmiddel E 464
(hydroxypropylmethylcellulose) 250 18

Antiklontermiddel (siliciumdioxide) E 551 40 2.9

VOEDINGSWAARDE:
Portie: 2 capsules
Portie per container: 30
GEBRUIKSAANWIJZING: 2 capsules één tot twee keer per dag innemen met water.

INGREDIËNTEN: [Klamath (Aphanizomenon flosaquae (L.) Ralfs ex Bornet & Flahault), Cordyceps 
(Cordyceps sinensis (B.) Saccardo), Glansmiddel (hydroxypropylmethylcellulose) E 464, 
Wakame (Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar (=Alaria pinnatifida Harvey))], Antiklontermiddel 
(siliciumdioxide) E 551

NETTOGEWICHT: 42 G
60 CAPSULES

INNOVATIE • WELZIJN • WELVAART

Geavanceerde formule
VOEDINGSSUPPLEMENT

BEWAAR ADVIS:
Er wordt aangeraden de dagelijks aanbevolen hoeveelheid niet te 
overschrijden. Dit voedingssupplement mag niet als vervanging van 
een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl 
worden gebruikt.
Bewaar op een koele, droge plaats, niet 30 graden overschrijden. 
Niet in de koelkast. Een langdurend contact van het product met 
luchtvochtigheid is te vermijden.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN:
Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, 
en als u een medische behandeling volgt voor een ziekte of als u 
antistollingsmiddelen of andere medicatie gebruikt. Buiten het bereik 
van kinderen bewaren. Niet gebruiken als het beschermende plastic 
is verwijderd.

Vrij van gluten, toegevoegde suiker, kleurstoffen, kunstmatige 
smaakstoffen, zuivel, gist of conserveermiddelen.

Dit product is niet bedoeld voor diagnose, behandeling,
genezing of voorkoming van ziekten.

GEDISTRIBUEERD DOOR:
Stemtech France Europees hoofdkwartier

8 rue Ampère, 67720 Hoerdt
www.stemtech.com

Tel. 08 00 26 59 014

US Patent 6,814,961 / 7,651,690
Partijnr./Ten minste houdbaar tot: zie onder

INGREDIËNTEN / ETIKET

VEELGESTELDE VRAGEN VOOR UW INFORMATIE

GEBRUIK:

Wat is het voordeel van het gebruik van SE2®?
SE2® is het eerste supplement ter wereld in haar categorie 
dat volledig gemaakt is van natuurlijke ingrediënten en 
dat ontwikkeld is om uw innerlijke potentieel tot leven te 
brengen zodat u de levensstijl van uw keuze kunt leven. 
 
Hoe lang is SE2® werkzaam in het lichaam?
Het effect van 2 capsules (1100 mgs) SE2® duurt maximaal 
3 uur.

Waar is SE2® van gemaakt en waarin verschilt het van pure 
Aphanizomenon flos-aquae?
SE2® is een gepatenteerde mix van voedingsrijke concentraten 
van Aphanizomenon flos-aquae (AFA). Pure AFA, aan de andere 
kant, is niet geconcentreerd. Het AFA-concentraat is veel 
krachtiger dan pure AFA.

Voor meer veelgestelde vragen bezoekt u 
www.stemtech.com

Vegan 2-delen capsule
Glutenvrij, zonder suiker, kunstmatige kleur- of smaakstoffen, zuivel, gist of 
conserveermiddelen.

Vitamine K in SE2®: 
Zoals veel voedingsmiddelen bevat SE2® natuurlijk voorkomend vitamine K. 
Twee capsules bevatten ongeveer 21 mcg vitamine K (ter referentie: een half 
kopje rauwe, gesneden broccoli bevat ruwweg 100 mcg vitamine K en een 
half kopje gekookte spinazie bevat ongeveer 540 mcg vitamine K).

Verklaring op het etiket: 
Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent of borstvoeding geeft. (Veel 
producten hebben dergelijke waarschuwingen die eerder voortkomen uit 
voorzichtigheid dan uit enig bekend zwangerschapsrisico. Wij zijn niet op de 
hoogte van bewijs dat het gebruik van SE2® tijdens een zwangerschap een 
gezondheidsrisico met zich meebrengt).

PEA: 
AFA bevat een van nature voorkomende stof die bekend staat als 
Phenylethylamine (PEA). PEA wordt van nature aangemaakt in onze hersenen 
wanneer we ons tevreden en gelukkig voelen; het is in de literatuur beschreven 
als „de molecule van geluk“. Het innemen van PEA bevordert de positieve 
effecten op stemmingen.

Dit product is niet bedoeld voor de diagnose, behandeling, genezing of ter 
voorkoming van enige ziekte of aandoening.

1100 mg (2 capsules) één tot twee keer per 
dag innemen.

MEER INFORMATIE:
Bezoek onze website op www.stemtech.com


