
KOSTTILSKUD, DER INDEHOLDER PLANTEEKSTRAKTER,
CHOLIN, Q10, ZINK, MAGNESIUM OG VITAMINER
Ingredienser
Vand, bio agavesirup, magnesiumsalte af citronsyre, smagsforstærker (erythritol), cholinbitartrat, gurkemejeekstrakt (0,3%), naturlige 
aromaer, L-ascorbinsyre, bio grøn teekstrakt (0,1%), fortykningsmiddel (xanthangummi), ubiquinon, syre (citronsyre), zinkcitrat, niko-
tinamid, calcium-D-pantothenat, pyridoxinhydrochlorid, thiaminhydrochlorid, ribofl avin, pteroylmonoglutaminsyre (folsyre), D-biotin, 
menaquinon, konserveringsmiddel (kaliumsorbat, natriumbenzoat), natriumchlorid, cholecalciferol, cyanocobalamin.

ENERGETIX GmbH & Co. KG
Franz-Kirsten-Str. 1
55411 Bingen/Germany

Indhold
7 drikkeklare fl asker à 60 ml = 420 ml

Anbefalet dosis
1x dagligt indholdet af 1 lille fl aske (= 60 ml) til et hovedmåltid.
Omrystes før brug.

Bemærkninger
Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides. Kosttilskud er ikke
en erstatning for en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.

Patienter, som indtager antikoagulanter, bør grundet produktets indhold
af vitamin K og curcuma konsultere en læge inden brug.

Indeholder koffein (24 mg / 60 ml).

Bør ikke indtages af børn eller gravide.
Opbevares udenfor børns rækkevidde!

Bemærkning til diabetikere
1 fl aske med 60 ml indeholder 104 kJ/25 kcal og 0,5 BU (brødenheder).

Opbevaring
Opbevares koldt og tørt. Indeholder planteingredienser, hvor små
uklarhederog mindre smagsændringer kan forekomme. Påvirker
dog ikke kvaliteten af produktet.

*   Referanseverdier for næringsstoffer i henhold til
 forordning (EU) 1169/2011

** Ingen referenceværdier til rådighed

NÆRINGSINDHOLD  PRO 60 ML  NRV*

vitamin C    40 mg  50 %
vitamin B1    1,1 mg  100 %
vitamin B2    1,4 mg  100 %
niacin    16 mg  100 %
pantothensyre   6 mg  100 %
vitamin B6    1,4 mg  100 %
vitamin B12    5 µg  200 %
folinsyre    200 µg  100 %
vitamin K    60 µg  80 %
biotin    62,5 µg  125 %
vitamin D    20 µg  400 %
zink    10 mg  100 %
magnesium   94 mg   25 %
coenzym Q10    30 mg **
cholin    100 mg **
curcuma    200 mg **
heraf curcumin    20 mg **
grøn te   80 mg **
heraf catechiner    16 mg **
heraf koffein    24 mg **
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