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Vitroft kaps. 30 kaps.
 

Cena: 28,44 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent VERCO

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki
L-lizyna, hesperydyna z ekstraktu z gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium L.), żelatyna, substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna, witamina C (kwas L-askorbinowy), glukonian cynku, ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera L.), substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, dwutlenek tytoniu, żółty tlenek żelaza, czerwony tlenek
żelaza.

Zawartość składników w jednej kapsułce (zalecana dzienna porcja): L-lizyna – 125mg, ekstrakt z gorzkiej pomarańczy – 100mg, w tym:
hesperydyna – 60mg, witamina C – 40mg (50% RWS), ekstrakt z pestek winogron (zawierający 95% proantocyjanidyn) – 25mg, cynk –
5mg (50% RWS).
RWS – referencyjna wartość spożycia.

Działanie
Preparat został skomponowany z hesperydyny, proantocyjanidyn, cynku, L-lizyny oraz witaminy C. Suplement diety Vitroft pomaga
uzupełnić codzienną dietę w cynk, który wspiera utrzymanie prawidłowego widzenia. Ponadto wraz z witaminą C wspiera ochronę
komórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina C wspomaga produkcję kolagenu, który wspiera właściwe funkcjonowanie naczyń
krwionośnych. Proantocyjanidyny pozyskiwane z ekstraktu z pestek winogron działają antyoksydacyjnie.

Zastosowanie:
Suplement diety Vitroft przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w cynk, witaminę C, hesperydynę, L-lizynę oraz
proantocyjanidyny.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.

Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja dla osób dorosłych: jedna kapsułka. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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