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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.
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Stemtech France Europees hoofdkwartier
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