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NUTROF TOTAL z witaminą D3 60 kapsułek
 

Cena: 44,85 PLN

Opis słownikowy

Producent THEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościNUTROF TOTAL z witaminą D 60 kapsułekNutrof Total jest suplementem diety zawierającym witaminy i mikroelementy o
działaniu antyoksydacyjnym, luteinę, zeaksantynę, niezbędne kwasy tłuszczowe Omega-3 oraz wyciąg z winogron zawierający 5%
resweratrolu. Witamina E, witamina C, cynk, miedź, selen przyczyniają się do ochrony struktur komórkowych przed uszkodzeniem
oksydacyjnym. Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia. Luteina i zeaksantyna to dwa żółte pigmenty występujące w
znacznych ilościach w niektórych warzywach zielonych, takich jak szpinak, brokuły i sałata. Kwas dokozaheksaenowy (DHA) oraz kwas
eikozapentaenowy (EPA) to dwa wielonienasycone kwasy tłuszczowe należące do rodziny kwasów tłuszczowych Omega-3. Winogrona
są bogate w związki fenolowe, w tym resweratrol.Zalecane spożycie1 kapsułka raz na dobę, najlepiej przyjmowana w trakcie posiłku z
niewielką ilością wody.WażneNie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.Preparat nie może być stosowany jako
substytut (zamiennik) zróznicowanej diety.Suplementy diety nie zastępują zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu
życia.Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.Nutrof Total może
powodować nieznaczne zaburzenia trawienia, bez poważnych skutków (nudności, odbijanie się, biegunka). W takim przypadku należy
skontaktować się z lekarzem.Nie należy stosować tego suplementu diety w przypadku uczulenia na jeden z jego
składników.Składnikiolej rybi (zawierający niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3), żelatyna wołowa i woda oczyszczona
(składniki otoczki), luteina, olej szafranowy, witamina C (L-askorbinian wapnia), glicerol (substancja zagęszczająca), sorbitol (substancja
utrzymująca wilgoć), witamina C (kwas L-askorbinowy), cynk (siarczan), monostearynian glicerolu (emulgator), wyciąg z winogron (Vitis
vinifera) zawierający 5% resweratrolu,, witamina E (D-alfa-tokoferol), selen (drożdże wzbogacone w selen), zeaksantyna, olej szafranowy;
czarny tlenek żelaza i czerwony tlenek żelaza (barwniki), miedź (siarczan miedzi (II)), glutation (przeciwutleniacz); witamina d3
(cholekacyferol).1 kapsułka zawiera: witamina C 60mg (75%)*, witamina E 10mg (83%)*, cynk 10mg (100%)*, miedź 0,5mg (50%)*, selen
25mcg (45%)*, olej rybi klasy EPAX QUALITY SILVER 330mg (w tym: kwasy Omega-3 231mg: EPA 132mg - 57%*, DHA 66mg - 29%*, DPA
< 16,5mg - < 7%*), luteina 10mg, zeaksantyna 2mg, wyciąg z winogron 20mg (w tym resweratrol 1mg); witamina D3 5uq (100%).* RWS -
Referencyjna Wartość SpożyciaProducentTHEA POLSKA Sp. z o.o.ul. Cicha 700-353 Warszawa
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