


Magnical-D verschaft extra versterkingen!

Vitamine C
Vitamine C is belangrijk voor gezond tandvlees en sterke beenderen en is essentieël 
voor de vorming van collageen, de basis waarop botmineralisatie is gebouwd. Stud-
ies hebben bovendien een grotere botdichtheid geassocieerd met een toegenomen 
Vitamine C niveau.

Reishi en Shiitake Paddenstoelen
Reishi en Shiitake paddenstoelen extract is al duizenden jaren door traditionele Chi-
nese en Japanse kruidkundigen gebruikt vanwege hun immuniteitondersteunende 
eigenschappen.

Acerola Kersen 
Acerola Kersen hebben meer Vitamine C dan een sinaasappel, ondersteunen es-
sentiële immuunfuncties en cardiovasculaire gezondheid, terwijl ze helpen om botten 
en tanden gezond te houden.

Reishi Paddenstoelen Extract
De Japanse rode reishi paddenstoelen zijn generaties lang gewaardeerd voor hun 
ondersteunende rol bij immuunfuncties.

Onze Toewijding aan Uitmuntendheid
Wij zijn toegewijd om u de beste gezondheids- en wellnessprodukten te brengen 
door uitgebreid de moderne voedingswetenschap te onderzoeken. De ARIIX  
kwaliteitsgarantie is de hoeksteen van onze kwaliteit en we zijn toegewijd aan  
onze missie: Unleash The Human Potential For Good.
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