BIJ MENTALE, FYSIEKE EN PROFESSIONELE VERMOEIDHEID*.

• Cucumis melo (10 mg / 2 tab):
is een beproefd meloenextract, dat
bijzonder rijk is aan het superoxide
dismutase.
• Taurine (100 mg / 2 tab):
aminozuurachtige stof die graag
gebruikt wordt door sporters.
• Caseïne hydrolysaat
(150 mg / 2 tab): is een fragment
van een van de belangrijkste
melkeiwitten. Het is gemakkelijk
afbreekbaar in essentiële
aminozuren nodig voor de
synthese van andere eiwitten.

GEBRUIKSAANWIJZING
2 tabletten per dag, in te nemen
met water, tijdens het ontbijt.
BELANGRIJK: om tot een goed resultaat
te komen is een inname gedurende
minimaal 3 maanden vereist.

vrouwen of bij borstvoeding, in
geval van lactose-intolerantie en
voor kinderen onder de 12 jaar. Een
voedingssupplement mag niet als
vervanging voor een gevarieerde
en evenwichtige voeding en van
een gezonde levensstijl worden
gebruikt. De dagelijkse aanbevolen
hoeveelheid niet overschrijden.

INGREDIËNTEN
Microkristallijne cellulose
(vulstof), gestandaardiseerd
extract van Siberische Ginseng
(Eleutherococcus senticosus),
caseïne hydrolysaat, dicalciumfosfaat
(vulstof), taurine, gemodificeerd
aardappelzetmeel (vulstof), natrium
carboxymethyl cellulose (vulstof),
hydroxypropylmethylcellulose
(vulstof), mono-, diglyceriden
(verstevigingsmiddel), silicium dioxide
(antiklontermiddel), meloenextract
(Cucumis melo), titaandioxide
(kleurstof), talk (antiklontermiddel),
magnesiumstearaat
(verstevigingsmiddel),
triglyceriden met een middellange
keten (verstevigingsmiddel),
hydroxypropylcellulose (vulstof),
ijzeroxide (kleurstof), glycerine
(glansmiddel).

VERPAKKING
Doos met 60 tabletten.

BEWARING
Bij voorkeur te bewaren op een droge
en koele plaats, buiten het bereik van
kinderen. De vervaldatum verwijst
naar het ongeopend product, correct
bewaard.

VERDELER
SA GRÜNENTHAL NV,
Lenneke Marelaan 8
B-1932 Sint-Stevens-Woluwe

VOORZORGEN

VOEDINGSSUPPLEMENT

Niet geschikt voor zwangere

NOTIFICATIENUMMER: PL_AS 154/6
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Grintax® kan worden ingenomen
bij mentale, fysieke en professionele
vermoeidheid*.
Grintax® is een natuurlijk
voedingssupplement dat
hoogkwalitatieve, natuurlijke
ingrediënten bevat. Grintax® bestaat
uit 4 ingrediënten: Eleutherococcus
senticosus, Cucumis melo, taurine en
caseïne hydrolysaat.
• Eleutherococcus senticosus
(312,5 mg / 2 tab): kennen we
beter als Siberische Ginseng.
*Eleutherococcus draagt bij tot
meer mentale en fysieke energie,
en een optimale mentale en
cognitieve activiteit. Het helpt
ook de natuurlijke weerstand
versterken. Eleutherococcus draagt
bij tot een normale bloedcirculatie,
die wordt geassocieerd met
hersenprestaties en reactiviteit.

