
Kosttillskott / 100 stk / 90,5 g 

Ingredienser:

Sötningsmedel (isomalt, xylitol), råmjölkspulver, 
blåbärspulver, fyllnadsmedel (mikrokristallinsk cellulosa), 
vaniljarom, klumpförebyggande medel (magnesiumsalter 
av fettsyror, kiseldioxid).

Recommenderad daglig dos: 

2-3 tuggtabletter. Innehåller 300-450 mg av 
råmjölkspulver och 100-150 mg av blåbärspulver. 

Den rekommenderade dagliga dosen får inte överskridas. 
Kosttillskottet bör inte användas om ett alternativ till en 
varierad kost. Produkten skall förvaras utom räckhåll 
för små barn. Produkten kan ha laxerande verkan. 
Förvaras kallt och skyddas mot fukt.

Råmjölkens ursprungsland: Tyskland
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RÅMJÖLK
Råmjölk innehåller alla viktiga näringsämnen. Det 
innehåller 20-200 gånger så många tillväxtfaktorer 

och 100 gånger så många antikroppar som vanlig mjölk, 
och till och med 300 olika antikroppsstammar.
Råmjölk innehåller B12-vitamin, som hjälper 

med att minska trötthet och utmattning.

BLÅBÄR
Blåbäret valdes år 2013 till årets bär i Finland. Det är 
det mest kända av våra superbär. Skogsblåbäret som 

växter fritt i naturen är mer näringsrikt än buskblåbäret. 
Antocyanininnehållet är betydligt högre i

 skogsblåbär än i till exempel ananas och apelsin.
Blåbärets antocyaniner hjälper att upprätthålla ögats 

normala kollagennivåoch näthinnans normala funktion.
Dessutom främjar blåbär normal 

ämnesomsättning av socker, fett och protein.

Kauppakulma, 49400 Hamina/Fredrikshamn, FINLAND, 
Tel. +358 (0)5 229 6777, www.arcticnutrition.com

Tillverkad för: Arctic Nutrition

Den här superprodukten kombinerar antikroppsrik råmjölk 
och superbäret blåbär. Fungerar bland annat bra för att 
främja återhämtning för personer som rör sig mycket.
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Råmjölk och blåbär

MOTSTANDSKRAFT
VARJE DAG PÅ ÅRET
Skydda dig effektivt mot baciller.

ARCTIC VITAL

Råmjölk och blåbär

ARCTIC VITAL

ARCTIC VITALS RAVAROR

Vital 
and Natural 

nutrients

DIREKT FRÅN NATUREN
Vi använder naturens egna 
råvaror som bär och frukter.

ENDAST DE VIKTIGASTE
Våra produkter innehåller endast 

råvarornas mest näringsrika ämnen.

TOPPTEKNOLOGI
Vi skyddar råvarorna under produktionen för att 
bibehålla livskraften för känsliga näringsämnen. 

KVALITETSGARANTI
Vi tillverkar våra produkter i enlighet med 

internationella GMP- och ISO-kvalitetsstandarder.

Arctics kvalitetsgaranti


