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Ingrediënten
Ascorbinezuur, choline birartraat, L-cysteïne, d-alfa-tocopherol succinaat, pantotheenzuur (calium-d-pantothenaat),
calcium carbonaat, magnesium oxide, kalium citraat, para-aminobenzoëzuur (PABA), rijstzetmeel, pyridoxine, thiamine
mononitraat, lecithine, inositol, niacine (nicotinamide), zink oxide, adrenal extract, thymus extract, knoflook poeder extract 
(geurloos), natuurlijke sinaasappelsmaak, bromelaine enzym, lijnzaad/vlaspoeder, beta-caroteen, carbonyl, riboflavine, 
mangaan sulfaat, retinolacetaat, koper gluconaat, cyanocobalamine, foliumzuur, selenomethionine, jodium (uit kelp), 
biotine, chroom picolinaat, cholecalciferol.

Samenstelling 5 tabl. %ADH
Vitamine A (als retinolacetaat) 525 µg 100%
Beta-caroteen 7,5 mg *
Vitamine B1 (als thiamine mononitraat) 65 mg 5905%
Vitamine B2 (riboflavine) 5 mg 357%
Niacine (als nicotinamide)(B3) 35 mg 219%
Pantotheenzuur 
(als calium-D-pantothenaat)(B5) 165 mg 2750%
Vitamine B6 (pyridoxine HCL) 85 mg 6071%
Foliumzuur 135 µg 68%
Vitamine B12 (als cyanocobalamine) 335 µg 13400%
Biotine 35 µg 70%
Vitamine C (als ascorbinezuur) 1335 mg 1669%
Vitamine D (als cholecalciferol)(D3) 1 µg 50%
Vitamine E 
(als d-alfa-tocopherol succinaat) 223 mg 1861%

Mineralen  
Calcium (als calcium carbonaat ) 165 mg 21%
Magnesium (als magnesium oxide) 165 mg 44%
Koper (als koper gluconaat) 1,25 mg 125%
Kalium (als kalium citraat) 165 mg 9%
Jodium (uit kelp) 50 µg 34%
Zink (als zink oxide) 35 mg 350%

Selenium (als selenomethionine) 85 µg 155%
Mangaan (als mangaan sulfaat) 2,8 mg 140%
Chroom (als chroom picolinaat) 35 µg 88%
IJzer (carbonyl) 5 mg 36%

Weefsel extracten  
Nier weefsel extract (rund) 35 mg *
Thymus weefsel extract (rund) 35 mg *

Kruiden  
Lijnzaad/vlas poeder 15 mg *
Knoflook poeder (geurloos) extract 35 mg *

Aminozuren  
L-Cysteïne 250 mg *

Overige actieve bestanddelen  
Citrus pectine 35 mg *
Choline (als choline bitartraat) 335 mg *
Para-aminobenzoëzuur (PABA) 165 mg *
Lecithine 65 mg *
Rijst eiwit concentraat 100 mg *
Bromelaine enzym (2000 GDU/G) 35 mg *
Inositol 50 mg *

Aanbevolen dagelijkse dosering
Reinigingsdosering: voor de intensieve invloed van de kuur dagelijks 5 á 6 tabletten verdeeld over de dag direct na de maal-
tijd met veel water innemen. Onderhoudsdosering: 2 á 3 tabletten per dag. Deze aanbevolen dagdosering niet overschrijden.
Droog, koel en buiten bereik van kinderen bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde 
voeding. Een evenwichtige gevarieerde voeding en een bewuste leefwijze zijn van belang voor een goede gezondheid. 
Langdurig dagelijks gebruik (meer dan 10 mnd.) van vit. B6 kan milde tintelingen en/of gevoelloosheid in ledematen veroor-
zaken. Niet geschikt voor kinderen onder de 15 jaar. Niet te gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding. Dit product 
kan sporen van soja en gluten bevatten.

Vascu-Vitaal met weefselextracten is een complex, breed samengesteld voedingssupplement (vitamines, mineralen, 
weefselextracten, vele andere nuttige stoffen) speciaal ter dagelijkse ondersteuning van hart en bloedvaten. 
Vitamine B1 ondersteunt het hart en vitamine C draagt bij aan de conditie van de bloedvaten door de vorming van 
collageen. Bovendien zijn vele andere stoffen toegevoegd zoals ananas-extract, choline en knoflook, naast alle vitamines 
en mineralen. Geproduceerd volgens GMP-normen.
Leverbaar in verpakking à 150, 300, 600 en 900 tabletten


