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• Astaxin tillverkas i Sverige och har funnits på marknaden sedan 1995.
Astaxin kosttillskott 60 och 120 kapslar
Rekommenderat intag/anbefalt døgndose: 1 kapsel per dag.
intages i samband med måltid/inntas sammen med et måltid.
Rekommenderat intag/anbefalt døgndose bör ej/ikke överskridas. kosttillskott
bör inte användas/brukes som alternativ till en varierad kost. Det är viktigt med en
mångsidig/variert och balanserad kost och hälsosam/sunn livsstil.
Förvaring/oppbevaring: torrt och vid rumstemperatur. Oåtkomligt/utilgjengelig för små barn.
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Svenska längdskidlandslaget är nöjda
användare av Astaxin sedan 1995.
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