
 

Belangrijke informatie: Dit voedingssupplement is glutenvrij en bevat geen kunstmatige 
kleur- en smaakstoffen. De verpakking is van recycleerbaar materiaal.
Geschikt voor vegetariers

Ingrediënten: Vitamine C, capsule hypromellose, gemberwortelpoeder, aronia-extract, 
lychee-vruchtextract, zure kers-extract, bruinalgen-extract (85% fucoïdan), witte moerbei-
extract, oplosmiddel calciumlauraat, alfaliponzuur, vitamine E, vitamine B3, pantotheenzuur, 
zinkglycinaat, vitamine B6, vitamine B2, vitamine B1, folaat, seleniummethionine, biotine, 
vitamine B12. 

De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden.Voedingssupplementen zijn geen 
vervanger van gevarieerde en gebalanceerde voeding. Buiten bereik van kinderen bewaren. 
Droog bij kamertemperatuur bewaren.

Voedingssupplement • 60 capsules (53,5 g)
Ten minste houdbaar tot eind:  
zie onderzijde verpakking
Geproduceerd in de VS

CelXpert™
Bezoekadres: Jan Campertstraat 5 Telefoon: +31 (0)45 404 27 39
6416 SG Heerlen | Nederland www.celxpert.nl 

Twee capsules bevatten: NRV* %  NRV* %

Vitamine C....................  400 mg  500
(Ascorbinezuur)
Vitamine E  ...................  30 mg  250
Vitamine B1 .................  2,4 mg  218
Vitamine B2 .................  2,6 mg  186
Vitamine B3   ................  16 mg  100
Pantotheenzuur  ..........  10 mg  167
Vitamine B6 .................  3,4 mg  243
Vitamine B12 ...............  5 μg  200
Biotine  ........................  60 μg  120
Folaat  ..........................   400 μg DFE  100

Zink (TRAACS™) ................. 10 mg  91
Seleen  ............................. 100 μg  182
Alfaliponzuur  .................. 40 mg  –
Bruinalgen-extract  .......... 60 mg  –
(85% fucoïdan)
Witte moerbei-extract ..... 50 mg  –
Gemberwortelpoeder ......  200 mg  –
Aronia-extract   ................ 200 mg  –
Lychee-vruchtextract   ...... 200 mg  –
Zure kers-extract  ............. 350 μg  –
(Cherry PURE®) 

* NRV (Nutrient Reference Values)  
= percentage van nutriënten  
referentiewaarden volgens de 
EU-verordening nr. 1169/2011

Vitacom ImmunComplex bevat vitaminen, 
spoorelementen en secundaire plantenstoffen als 
aanvulling op de dagelijkse voeding. 

Aanbevolen dosering: 
2 x daags 1 capsule bij de 
maaltijden innemen.

TRAACS™ is een handelsmerk van Albion Labatories, Inc.
Cherry PURE® iis een geregistreerd merk van Shoreline Fruit, LLC
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Met vitamine C, B6, B12, foliumzuur, zink en seleen  
voor een positieve invloed op het immuunsysteem
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