
 

Voedingssupplement – 30 plantaardige capsules 16,2g  

Meteorin Complex® 
Vivasan Webshop 
  

Meteorin Complex is een voedingssupplement met natuurlijke plantextracten 
van komijn, venkel, melisse en verrijkt met probiotica. Goed voor het 
maagdarmkanaal en tegen meteorisme.  

 

Meteorin Complex®  
Meteorin Complex bevat komijn dat hulp biedt bij een opgeblazen 
gevoel en bij de eliminatie van darmgassen. Venkel en Melissa 
bezitten krampstillende eigenschappen. Het probioticum 
Lactobacillus acidophilus ondersteunt de balans van de darmflora.  

  
Aanbevolen dagelijkse dosering 
1-maal daags 1 capsule voor de hoofdmaaltijd.  

  
 

Ingrediënten 
plantaardige gelatine, soja bonen olie; olieachtige Komijn (knop soja olie; Komijn (Carum carvi L) fruit) 13,5%, DE van 
Melisse (Melissa officinalis L.) blad 7,5% vette Venkel maceraat [soja olie, Venkel (Foeniculum vulgare L.) zaden] 7,5%; 
gedeeltelijk gehydrogeneerde soja olie; olieachtig groen anijs maceraat [soja olie, groene anijs (Pimpinella ansium L.) fruit], 
gedehydrateerd Ananas poeder (Ananas sativum L.) fruit, Emulgatoren: soja lecithine, gele was etherische oliën: groene 
anijs (Pimpinella anisum L.), citroengras (Cymbopogon Nardus Rendl), komijn (Carum carvi L.) Venkel (Foeniculum vulgair 
Mill.); Vit. B2 (riboflavine), Vit. B1 (thiamine-hydrochloride); Water, Lb. Acidophilus (DSM 20079) Kleuren: Chlorofyl complex 
met koper. 
Product niet getest op dieren - bevat geen toegevoegde metalen, geen kleurstoffen van synthetische oorsprong – geen 
parabenen - geen afgeleide producten van dierlijke oorsprong bevatten - GMO vrij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*NRV (nutrient reference value, aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) volgens EU Verordening 1169/2011 
 

Belangrijke informatie 
Gebruik niet meer dan de aanbevolen dagelijkse dosering.  
Buiten bereik van jonge kinderen, koel, droog en tegen licht beschermd bewaren.  
Voedingssupplementen dienen niet ter vervanging van een gevarieerd voedingspatroon en een gezonde 
leefstijl. 
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Voedingswaarde Meteorin Complex 1 capsule % NRV * 

Komijn 95 mg  

Venkel 53 mg  

Melisse 50 mg  

Groene anijs 33 mg  

Ananas 30 mg  

Citroengras 3 mg  

Vitamine B2 1.6 mg 100% 

Vitamine B1 1.4 mg 100% 

Lactobacillus acidophilus 2 miljard  


