Probiotic Regulator - gebruiksaanwijzing , v1.2
Inhoud flesje:
300 ml.
Dagelijkse dosering: 1 à 3 x 10 ml (één dopje = 10 ml), dit vermengen met een beetje water of vruchtensap (naar smaak).
Probioticasoort:

Breed spectrum metabiotica (complex van meerdere goede rechtsdraaiende melkzuurbacteriën en
gisten op basis van vers bereide waterkefir). Bevat een zeer hoog aantal uiterst sterke en actieve
lactobacillen (meer dan 50miljoen/ml). Zie ook etiket.

Bevat:

Probiotica en antioxidanten

Dit concentraat heeft het kwaliteitslabel van Demeter en Biogarantie en is geproduceerd door de fabrikant Thylbert.
U kunt het als kuur, maar ook permanent gebruiken.
De smaak is zeer aangenaam, dus u kunt het naar voorkeur en smaak verdunnen met water of vruchtensap. Dit product is
bijna geheel suikervrij (2,2 gram op 100 ml). Het is ook zuivelvrij, dus ook geschikt voor veganisten.
Uiteraard kunt u naar smaak suiker, of een suiker vervangend product (zoals stevia) toevoegen.
Het product is van nature troebel en kan vijgenpitjes bevatten.
U kunt het beste het volgende in acht nemen met betrekking tot dit product:
1. Vermijd zon en warmtebronnen
2. Vóór gebruik eerst een dag in de koelkast laten staan. Bij kamertemperatuur heeft het de neiging te gaan bruisen.
3. Paar keer omdraaien voor gebruik en dop voorzichtig losdraaien (er kan lichte koolzuurgasvorming zijn)
4. De aanbevolen dagdosering niet overschrijden
5. Na opening gekoeld bewaren ( < 7 graden)
6. Houdbaarheid: zie etiket
7. Voedingswaarde: zie etiket

Geniet ervan en een goede gezondheid!
Voor meer productinformatie: ga naar WWW.KEFIRSHOP.NL
Productinformatie van de leverancier Thylbert: www.thylbert.be
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