
GEBRUIK
2 tabletten per dag in te nemen met een glas water 30 minuten voor een maaltijd. 
Een tablet bij het ontbijt en een tablet voor het avondeten. Houdt u aan de aanbevolen dagelijkse dosering.

Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. 
Voor het behoud van een goede gezondheid is een gezonde levensstijl en een gevarieerde, evenwichtige voeding van belang.

BEWAAR ADVIES
Donker, afgesloten, koel en buiten bereik van jonge kinderen. 
Niet gebruiken onder de 18 jaar, bij zwangerschap of borstvoeding.



BEYUNA LEAN
2 tabletten bevatten: 
Ingrediënten 
Mikrokristllijne Cellulose (vulstof)         
Sinetrol™ (Fruit extract van rode sinaasappels, 
grapefruit,sinaasappels,guarana)   900 mg
Leangard™ speciale compositie van:   666 mg
Forslean™ Coleus Forskohli Extract 
Garcitrine™ Garcinia Cambogia Extract 
Bioperine™ Piper Nigrum Extract 
Gestandaardiseerd op: 
Forskolin min 4% 
Hydroxy Citroen zuur (HCA) min 25% 
Garcinol min 2% 
Piperine min 0,3% 
Katoenzaadolie non-GMO
Calcium Carbonaat van natuurlijke oorsprong (vulstof)              
Hydroxypropyl Methyl Cellulose (glansmiddel)           
Magnesium Stearaat (plantaardig) (antiklontermiddel)               
Silicium dioxide (antiklontermiddel)                                        
Zink (in de vorm van Zinkcitraat)    100% *RI  10 mg
Chroom (in de vorm van Chroompicolinaat)   600% *RI 240 mcg
Allergenen: kan sporen van mais bevatten.

* RI = Referentie innames voor volwassenen 



Chroom  
• draagt bij tot een normaal metabolisme van macronutriënten 
• draagt bij aan een normaal koolhydraatmetabolisme
• draagt bij tot de instandhouding van normale bloedsuikergehalten

Zink
• draagt bij ter ondersteuning van een gezond zuur-base evenwicht
• draagt bij tot een normaal koolhydraatmetabolisme
• speelt een rol bij de opbouw en afbraak van koolhydraten, vetten, eiwitten en nucleinezuren
• draagt bij tot een normale cognitieve functie 
• goed voor de vruchtbaarheid van de man
• draagt bij aan eeen normale stofwisseling van koolhydraten, vet en eiwitten
• draagt bij tot een normaal metabolisme van macronutrienten
• draagt bij tot een normaal metabolisme van vitamine A
• helpt bij het opbouwen van (lichaams)eiwit
• is van belang voor de samenstelling van de botten
• conditie van het haar
• is goed voor nagels



Lean
voedingssupplement 

bevat: mineralen, fruit- en kruidenextracten
Inhoud: 60 tabletten = 87 gram

Een voedingssupplement is geen vervanging voor 
een gevarieerde voeding. Voor het behoud van een 
goede gezondheid is een gezonde levensstijl en een 
gevarieerde, evenwichtige voeding van belang.

Gebruik: 2 tabletten per dag in te nemen met een 
glas water 30 minuten voor een maaltijd. Een tablet 
bij het ontbijt en een tablet voor het avondeten. 
Houdt u aan de aanbevolen dagelijkse dosering.

Bewaaradvies: Donker, afgesloten, koel en buiten 
bereik van jonge kinderen. Niet gebruiken onder de 
18 jaar, bij zwangerschap of borstvoeding.

Beyuna Lean 
2 tabletten bevatten: 
Ingrediënten 
Mikrokristllijne Cellulose (vulstof)         
Sinetrol™ (Fruit extract van rode sinaasappels, 
grapefruit,sinaasappels,guarana)           900 mg
Leangard™ speciale compositie van:                    666 mg
Forslean™ Coleus Forskohli Extract 
Garcitrine™ Garcinia Cambogia Extract 
Bioperine™ Piper Nigrum Extract 
Gestandaardiseerd op: 
Forskolin min 4% 
Hydroxy Citroen zuur (HCA) min 25% 
Garcinol min 2% 
Piperine min 0,3% 
Katoenzaadolie non-GMO
Calcium Carbonaat van natuurlijke oorsprong (vulstof)              
Hydroxypropyl Methyl Cellulose (glansmiddel)           
Magnesium Stearaat (plantaardig) (antiklontermiddel)               
Silicium dioxide (antiklontermiddel)                                        
Zink (in de vorm van Zinkcitraat)    100% *RI             10 mg
Chroom (in de vorm van Chroompicolinaat)   600% *RI            240 mcg
Allergenen: kan sporen van mais bevatten.

* RI = Referentie innames voor volwassenen 

BEYUNA Ltd.
Kruisweg 583, 2132 NA Hoofddorp, NL

Telefoon nr +31(0)858881991
info@beyuna.com, www.beyuna.comTe
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Sinetrol is een merk van Fytexia


