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Groenlipmossel & Curcumine Extract
VOOR BEHOUD VAN STERKE BOTTEN*
EN ONDERSTEUNT DE GEZONDHEID VAN GEWRICHTEN**
Iedere capsule Wapiti Groenlipmossel- & Curcumine
extract bevat 350 milligram Groenlipmosselextract
met vitamine B12 en vitamine D3 en 45 milligram
Curcuma extract (curcuma longa rhizome)
overeenkomend met 1.125 gram curcumine.
Er zijn geen conserveringsmiddelen, suiker,
kleur- en/of smaakstoffen toegevoegd. Wapiti
Groenlipmossel- & Curcumine extract is
een voedingssupplement. Een gevarieerde,
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl
zijn belangrijk. Dit voedingssupplement is geen
vervanging van een gevarieerde voeding.

Groenlipmossel & Curcumine extract combineert
de krachten van beide geschenken uit de natuur
voor uw lichamelijke conditie.

Toepassing

Groenlipmosselextract 350 mg, Curcuma longa
rhizome droog extract, cellulose, siliciumdioxide,
magnesiumstrereaat, gelatine. Wapiti producten
zijn glutenvrij.

De unieke groenlipmosselsoort komt alleen voor
in de heldere, niet vervuilde kustwateren van
Nieuw-Zeeland. Het zeewater in dit gebied is
rijk aan stoffen zoals: o.a. kalium, magnesium en
calcium. Deze vormen een belangrijke bron aan
voedingsstoffen voor de Groenlipmossel. Door
toepassing van een uniek vriesdroogprocedé
blijven waardevolle stoffen volledig behouden.
De van nature aanwezige Vitamine B12 en D3*
helpen het behoud van sterke botten en goed
werkende spieren*. Het actieve ingrediënt
curcumine** is afkomstig uit de geelwortel, een
traditioneel heilmiddel met een lange historie in de
Ayurvedice geneeskunde. Geelwortel ondersteunt
met name het lichaamsafweersysteem tegen
ontstekingen bij gewrichten**. Daarvoor zijn echter
grote hoeveelheden nodig. Het gepatenteerde
curcumine extract in Wapiti GroenlipmosselCurcumine vertoont een hoge biobeschikbaarheid.
Hierdoor wordt een verhoogde absorptie bereikt
en volstaat de aanbevolen dosering. Wapiti

Ingrediënten
*Groenlipmosselextract 350 mg, waarin:
• Vitamine B12 1 µg
(40% R.I.)
• Vitamine D3 1,1 µg (11% R.I.)
**Curcuma longa rhizome droog extract 45 mg,
overeenkomend met 1.125 gram curcumine.
(R.I. = referentie inname)

Samenstelling per capsule

Gebruiksaanwijzing
3 capsules per dag met water innemen.
Aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.
Raadpleeg eerst uw arts voor gebruik bij
zwangerschap en borstvoeding. Een gevarieerde,
evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl
zijn belangrijk. Dit voedingssupplement is geen
vervanging van een gevarieerde voeding. Buiten
het bereik van jonge kinderen bewaren.

Allergie
Niet in te nemen bij overgevoeligheid voor vis,
week-, schaal- en/of schelpdieren.

Inhoud verpakking
60 capsules in blister. Netto gewicht 35 gram. Ten
minste houdbaar tot: zie onderzijde verpakking.

www.wapitinatuur.nl

Wapiti natuurproducten worden gekenmerkt door hun gestandaardiseerde
samenstelling en voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Het assortiment
Wapiti natuurproducten bestaat uit de volgende specialiteiten:

WAPITI ANTIMETIL
Lichte maag.

WAPITI BOS & DUIN
Huidolie.

WAPITI CBD OLIE 5%

WAPITI MOSSEL CURCUMINE

Behoud van sterke botten en ondersteunt
de gezondheid van gewrichten.

WAPITI MOSSEL EXTRACT

Puur van Nederlandse bodem.

Behoud van sterke botten en
goed werkende spieren.

WAPITI CBD OLIE 10%

WAPITI MULTI VITAMIN

WAPITI DARMFUNCTIE COMPLEX

WAPITI SPECIAAL MULTIVITAMINE

CBD olie met zeer hoog CBD-gehalte.
Voor een natuurlijke stoelgang.
Bevordert de inwendige reiniging.

WAPITI DARMMILD

Dagelijks een regelmatige stoelgang.

WAPITI EUCALYPTUSOLIE

Voor meer energie en weerstand.
Na een Gastric Bypass.

WAPITI NACHTRUST FORTE

Voor een goede en gezonde nachtrust.

WAPITI PROBIOTICUM

Zzzoemm vrij.

Probioticum op basis van
Saccharomyces boulardii gist.

WAPITI GLOBIFER FORTE

WAPITI PROSTAAT PLUS

Voor een natuurlijke ondersteuning
bij ijzertekort en anemie.

WAPITI GLOBIFER PLUS

Voor een natuurlijke ondersteuning
bij ijzertekort en anemie, bij een kinderwens,
zwangerschap en borstvoeding.

WAPITI KNOFLOOK 2000

Hooggeconcentreerde knoflook.
Houdt jong en vitaliseert. Reukloos.

WAPITI KRUIDENSIROOP
Voor een goede verzorging van
keel en luchtwegen.
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Verzorgt een vergrote prostaat.

WAPITI THIJM HANDGEL

Droge handreiniging met thijmolie.

WAPITI VITAMINE C PLUS

Voor een gereguleerde dosering van
vitamine C. Hooggeconcentreerde
formule met 1.000 mg Vitamine C.
Wapiti producten zijn glutenvrij.

