MSM 1000



Eigenschappen:
MSM 1000 van 7Bees bevat 1000 mg Methyl Sulfonyl Methaan per
capsule.
Onze natuurlijke zwavelverbinding MSM is geselecteerd om zijn hoge
kwaliteit en zuiverheid en wordt uitstekend door het lichaam
opgenomen.

Wat is MSN?
MSM of Methyl Sulfonyl Methaan is een natuurlijke, organische vorm
van zwavel en komt in iedere cel van ons lichaam voor. Zwavel wordt
vooral in eiwitrijke weefsels aangetroffen. MSM komt in een zeer
geringe hoeveelheid voor in ons voedsel en veel MSM gaat verloren
tijdens het kookproces. Naarmate de leeftijd stijgt, vermindert de
hoeveelheid zwavel in ons lichaam.

Wat is de aanbevolen dagelijkse inname en
gebruiksaanwijzing?
De aanbevolen dagelijkse inname is 1 capsule per dag. Indien nodig
kan de dosis verhoogd worden tot maximaal 3 capsules per dag.
Gelijkmatig te spreiden over de verschillende maaltijden.

Samenstelling:
1 capsule bevat:
MSM (Methyl Sulfonyl Methaan)
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Wordt MSM 1000 7Bees goed verdragen?
MSM is een natuurlijke substantie en wordt zeer goed verdragen. Bevat
geen gluten, suiker, zout en lactose.

Beantwoordt MSM 1000 aan de beste kwaliteit?
De kwaliteit van MSM is streng gecontroleerd en voldoet aan de
hoogste normen. Dankzij een optimale aankoopprijs en
productieprocess, beantwoordt MSN 1000 van 7Bees aan een
uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

Opgelet:
MSM 1000 van 7Bees is een voedingssupplement en mag niet als
vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een
gezonde levensstijl worden gebruikt.
Buiten bereik van kinderen bewaren
De aangegeven dagdosis niet overschrijden.
Te bewaren op een droge plaats (15-25°C)

Ingrediëntenlijst:
MSM (Methyl Sulfonyl Methaan - Ingrediënt van de plantaardige
capsule: Hydroxypropylmethylcellulose (E464)
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Brievenbus verpakking van 90 capsules.
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