
Recovery Power
Vitamine B12
nr. 147/148/149

voedingssupplement
inhoud 16/64/176 smelttabletten, 3,2/13/35 g netto

Lees voor het gebruik de gebruiksinfo.

Toepassingen
Recovery Power bevat per smelttablet 10 mg  
Vitamine B12 in zuivere vorm, die van belang is voor 
de vorming van rode bloedcellen. Vitamine B12 helpt 
vermoeidheid te verminderen, ondersteunt het 
energieniveau en is daarnaast van belang voor het 
zenuwstelsel.

Ingrediënten
Zoetstof (isomalt), vitamine B12, antiklontermiddelen 
(siliciumdioxide, stearinezuur, magnesiumstearaat), 
bosvruchtensmaak, natuurlijke kleurstof E162 
(bietenrood), zoetstof van natuurlijke oorsprong 
(steviolglycosiden*).
* Steviolglycosiden zijn van nature aanwezig in de bladeren van Stevia.

Actief bestanddeel per smelttablet %ADH/RI*

Vitamine B12  10.000 µg 400.000%
(als hydroxocobalamine-acataat)
*%ADH/RI = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid/Referentie-inname.

Dosering en gebruik
Dagdosering: ’s morgens voor de maaltijd 1 tablet of 
een half uur vóór het  sporten 1 tablet onder je tong 
laten smelten. Tenzij anders geadviseerd, de 
aanbevolen dagdosering niet overschrijden.

Waarschuwing
Bevat zoetstof. Overmatig gebruik kan een laxerend 
effect hebben. Raadpleeg bij combinatiegebruik met 
medicijnen altijd uw huisarts.

Recovery Power is geschikt voor vegetariërs en 
veganisten.

De basis voor iedere sportbeoefening is goed eten, 
regelmatige rust om te herstellen en gevarieerde 
training.

Recovery Power is een voedingssupplement en valt in 
de categorie vitaminen, mineralen en kruiden.

Een voedingssupplement is geen vervanging van een 
gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde 
levensstijl.

Land van herkomst: Engeland. 

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar na het gebruik dit product donker, goed 
gesloten op kamertemperatuur en altijd buiten het 
bereik van kinderen! Vermijd bij het bewaren de invloed 
van direct zonlicht. De minimale houdbaarheidsdatum 
van dit  preparaat staat vermeld op het doosje. 

Voedingswaarde
Per 100 g:
kcal 16
kJoule 66
Vetten 1,75 g
verzadigde vetzuren 1,75 g

Koolhydraten 0,067 g
suikers 0 g

Eiwitten 0 g
Zout 0 g

Recovery Power is een product van  
Bloem Health Products B.V.,  
Postbus 225, 9670 AE Winschoten - Nederland.  

Raadpleeg bij vragen over dit preparaat uw apotheker 
of drogist, of stuur een mail naar: info@bloeminfo.nl 
Voor meer informatie: www.recoverypower.nl
 
De tekst van deze gebruiksinfo is voor het laatst 
herzien in juli 2015 door Bloem Health Products B.V.

Voor meer informatie: 
www.recoverypower.nl


