
MercuClean
Desintoxicatie van kwik en andere zware metalen

Productbeschrijving

Bevat een reeks voedingsstoffen die door het lichaam kunnen gebruikt worden om zich te
beschermen tegen de aanwezigheid van zware metalen in het milieu, door de eliminatie van deze zware
metalen, zal de algemene gezondheid van het lichaam geoptimaliseerd worden. 

Ingrediënten

INGREDIENTEN PER CAPSULE

N-acetyl-L-cysteïne 200.00 mg

L-leucine 100.00 mg

L-valine 100.00 mg

L-isoleusine 100.00 mg

L-methionine 100.00 mg

Magnesiumcitraat 78.13 mg

Taurine 75.00 mg

L-glutathion (gereduceerd) 50.00 mg

Vit. E (D-alfatocoferolsuccinaat) 4.50 mg 38%*

Seleen (L-selenomethionine) 26.00 µg 47%*

Hulpstoffen: gelatine, magnesiumstearaat

*%ADH= Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (E.C.)

Verpakking

60 capsules

Gebruik

1 capsule per dag of zoals aanbevolen
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De in deze publicatie verstrekte informatie is expliciet bestemd voor lezers, die zich uit oogpunt van hun beroep met gezondheid en voeding bezighouden. In het belang van de volksgezondheid is
deze publicatie niet bedoeld voor leken of consumenten. Uitgever en auteurs verklaren dat deze publicatie op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen zij op geen
enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventueel fouten in de tekst van deze publicatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van bedoelde publicatie.
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Voorzorg

Niet te gebruiken bij: geen gevallen gekend.
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