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Nutrof Total z Wit. D3 kaps. 60 kaps.!!!!!
 

Cena: 62,16 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent THEA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki
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)

1 kapsułka zawiera:
Witamina C - 60 mg (75% RWS)
Witamina E - 10 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (83% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Miedź - 0,5 mg (50% RWS)
Selen - 25 μg (45% RWS)
Olej rybi klasy EPAX QUALITY SILVER - 330 mg*, w tym kwasy Omega-3:
EPA - 132 mg
DHA - 66 mg
DPA - 16,5 mg
luteina - 10 mg*
zeaksantyna - 2 mg*
Wyciąg z winogron (Vitis Vinifera) - 20 mg, w tym:
resweratrol - 1 mg
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Charakterystyka
NUTROF TOTAL® to suplement diety, który zawiera:
LUTEINĘ I ZEAKSANTYNĘ
WITAMINY I MIKROELEMENTY
KWASY OMEGA-3 (EPA i DHA)
RESWERATROL
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Suplement diety NUTROF TOTAL® zawiera także cynk, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia.

Stosowanie
Doustnie 1 kapsułka na dobę podczas posiłku, popijając niewielką ilością wody.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Suplement diety NUTROF® TOTAL nalezy przechowywać w temperaturze ponizej 25°C, chroniąc przed światłem i wilgocią.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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