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Nutrof Total z Wit. D3 60 kapsułek
 

Cena: 47,00 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent THEA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

NUTROF®TOTAL jest suplementem diety zawierającym witaminy i składniki mineralne o działaniu antyoksydacyjnym, luteinę,
zeaksantynę, niezbędne kwasy tłuszczowe Omega-3, wyciąg z winogron zawierający 5% resweratrolu oraz witaminę D3

ZASTOSOWANIE:

Suplementacja diety w składniki zawarte  w preparacie

Witamina E, witamina C, cynk, miedź i selen przyczyniają się do ochrony struktur komórkowych przed uszkodzeniem oksydacyjnym

Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia.

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) oraz kwas eikozapentaenowy (EPA) to dwa wielonienasycone kwasy tłuszczowe należące do rodziny
kwasów tłuszczowych Omega-3. Kwasy Omega-3 są niezbędnymi kwasami tłuszczowymi, tzn. muszą być dostarczane z pożywieniem
lub w postaci suplementów diety (w przypadku niezrównoważonego jadłospisu)

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Należy przyjmować 1 kapsułkę raz dziennie, najlepiej w trakcie posiłku, z niewielką ilością wody.

Zawartość substancji odżywczych w porcji dziennej:

Sk?adniki 1 kapsu?ka RWS*

Witamina C 60 mg 75%

WItamina E 10 mg ekwiwalentu alfa-
tokoferolu

83%

Cynk 10 mg 100%
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Mied? 0,5 mg 50%

Selen 25 mcg 45%

Olej rybi klasy 1020 TG

Quality Silver, w tym:

Kwasy Omega-2

DHA

EPA

DPA

330 mg

231 mg

66 mg

132 mg

<16,5 mg

---

---

---

---

---

Luteina 10 mg ---

Zeaksantyna 2 mg ---

Wyci?g z winogron, w

tym:

Resweratrol

20 mg

1 mg

---

---

Witamina D3 5 mcg 100%

* Cynk, mied?, selen, witamina E i witamina C przyczyniaj? si? do ochrony struktur

komórkowych przed uszkodzeniem oksydacyjnym.

** % referencyjnej warto?ci spo?ycia (dla osób doros?ych)(Rozporz?dzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011).

SKŁAD:

Olej rybi (zawierający niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3); żelatyna wołowa; woda oczyszczona; luteina, olej
szafranowy; witamina C (L-askorbinian wapnia); substancja zagęszczająca: glicerol; substancja utrzymująca wilgoć: sorbitol; witamina C
(kwas L-askorbinowy); emulgator: monostearynian glicerolu; cynk (siarczan cynku); wyciąg z winogron (Vitis vinifera) zawierający 5%
resweratrolu; witamina E (D-alfa-tokoferol); selen (drożdże wzbogacone w selen); zeaksantyna, olej szafranowy; barwniki: tlenek żelaza
czarny i tlenek żelaza czerwony; miedź (siarczan miedzi (II)); glutation; witamina D3 (cholekalcyferol).
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Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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