AFTER PARTY PACK
Voedingssupplement
Algemene informatie
Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig. Mocht je na het lezen van de gebruiksaanwijzing nog
vragen hebben, neem dan contact op met: info@doctorpill.com
Ingrediënten
Inuline 14,71%, N-N dimethylglycine HCl 14,71%, magnesium citraat 2,94%, l-asparagine zuur 2,94%,
vitamine (ascorbine zuur E300), zuur (citroen zuur E330), tri potassium citraat E332 1,76%, anti
klontering middel (tri calcium fosfaat E341, silicium dioxide E551), l-tyrosine 1,47%, l-tryptofaan
1,47%, Maria distel extract (silymarin) 1,47%, natuurlijk kleurmiddel (bietenpoeder E162), soda
chloride 0,74%,calcium carbonaat 0,59%, a-liponzuur 0,59%, vitaminen-mineralen blend (inuline,
ascorbine zuur, ijzer pyrofosfaat, tocopherol acetaat, zink sulfaat, potassium iodide, nicotinamide,
natrium seleniet, retinol acetaat, calcium d-pantothenaat, manganese sulfaat, d-biotin,
cyanocobalamine, folium zuur, cholecalciferol, pyridoxine HCl, koper carbonaat, thiamine, riboflavine),
gemberwortel extract 0,29%, zoetstof (sucralose E955), zink mono-l-methionine 0,04%, bioperine®
0,02%, dextrose 44,79%.

Toedieningsvorm en inhoud
Verpakking met vijf sachets, 17 gram, nettogewicht 85 gram. Innemen met 250 ml koud water
Te gebruiken voor
Het futloze en onprettige gevoel na een avond met drank en/of drugs gebruik
Niet te gebruiken bij
Zie ‘Waarschuwingen’ en ‘Combinaties met andere middelen’
Waarschuwingen
Buiten bereik van jonge kinderen houden. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 18 jaar. Er zijn geen
aanvullende richtlijnen voor het gebruik van DoctorPill.com® After Party Pack bij ouderen of speciale
consumentengroepen
Bijwerkingen
Geen. Van de gebruikte ingrediënten zijn geen negatieve bijverschijnselen, op korte noch lange
termijn, bekend of aangetoond
Combinatie met andere middelen
Over de invloed van het gelijktijdig innemen van dit product met andere middelen is niets bekend
Gebruik tijdens zwangerschap en lactatie
Over de invloed van het innemen van dit product tijdens zwangerschap of lactatie is niets bekend.
Raadpleeg uw arts/apotheker
Aanbevolen gebruik per dag
1 Sachet voor het slapen gaan, bij ontwaken nog 1 sachet. Innemen met ruim koud water, min 250

ml.
Wijze van bewaren
Bij kamertemperatuur (15-25˚C) op een droge en donkere plaats bewaren

