GALLMET®-M Natuurlijke galzuren en kruiden voor een gezonde spijsvertering
Voedingssupplement
Presentatie: 10 (30, 60, 90) capsules
Nettogewicht: 4,5g (13,5g; 27g; 40,5g)
Ingrediënten: Gedroogde ossengal; vulstof: microkristallijne cellulose; verdikkingsmiddelen:
hydroxypropylmethylcellulose, gellangom; gedroogde kruiden: pepermuntblad (Mentha piperita),
malrove (Marrubium vulgare), echte heemstwortel (Althaea officinalis), zoethoutwortel (Glycyrrhiza
glabra), venkel (Foeniculum vulgare); antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumstearaat.
Pepermunt ondersteunt de darmflora.
Malrove ontspant het spijsverteringskanaal en helpt de lever en gal gezond te houden.
Venkel en zoethout ondersteunen de spijsvertering.
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Aanbevolen dosering: 1-2 Capsule vóór het ontbijt, voor de lunch en voor het diner. Afhankelijk van uw
behoefte kunt u tot 6 capsules per dag nemen. De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde uitgebalanceerde voeding en een
gezonde levensstijl.
De eerste paar dagen kan lichte diarree en misselijkheid optreden.
Waarschuwing: niet geschikt bij zwangerschap, galaanvallen of geelzucht.
Evenals bij andere voedingssupplementen wordt geadviseerd vóór gebruik uw arts te raadplegen indien u
medicijnen gebruikt.
Bewaren op een droge plaats op kamertemperatuur
Ten minste houdbaar tot: zie zijkant of bodem.
Buiten bereik van jonge kinderen houden
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GALLMET®-N Natuurlijke galzuren
Voedingssupplement
Presentatie: 10 (30, 60, 90) capsules
Nettogewicht: 2g (6g; 12g; 18g)
Ingrediënten: Gedroogde ossengal; verdikkingsmiddelen: hydroxypropylmethylcellulose, gellangom;
vulstof: microkristallijne cellulose; antiklontermiddelen: siliciumdioxide, magnesiumstearaat.
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Aanbevolen dosering: 1 Capsule vóór het ontbijt, 1-2 capsules voor de lunch en 1 voor het diner.
Afhankelijk van uw behoefte kunt u tot 4 capsules per dag nemen. De aanbevolen dosering niet
overschrijden.
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde uitgebalanceerde voeding en een
gezonde levensstijl.
De eerste paar dagen kan lichte diarree en misselijkheid optreden.
Waarschuwing: niet geschikt bij zwangerschap, galaanvallen of geelzucht.
Evenals bij andere voedingssupplementen wordt geadviseerd vóór gebruik uw arts te raadplegen indien u
medicijnen gebruikt.
Bewaren op een droge plaats op kamertemperatuur
Ten minste houdbaar tot: zie zijkant of bodem.
Buiten bereik van jonge kinderen houden
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