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NucleVital Q10 Complex x 60 kaps
 

Cena: 119,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent MARINEX

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
naturalny olej z wątroby dorszy alaskańskich poławianych w Morzu Beringa oraz inne źródła morskie i roślinne, tworzą kompozycję
fizjologicznych substancji budulcowych organizmu człowieka, w szczególności systemów antyoksydacyjnego i energetycznego, mózgu,
oczu, serca, mięśni i skóry.
substancje pomocnicze: aromat cytrynowy, mieszanina przeciwutleniaczy: naturalne tokoferole (E306), ekstrakt z rozmarynu (E392),
6-palmitynian L-askorbylu (E304)
składniki otoczki: żelatyna, nośnik - glicerol, woda, sorbitol (E420i), karmin (E120), kompleks sodowo-miedziowy chlorofilu (E141ii)

2 kapsułki zawierają:
Wartość energetyczna - 20 kcal/83,74 kJ
Białko - żelatyna - 626 mg
Węglowodany - glicerol - 166 mg
Tłuszcze (tran) 1,56 g, w tym:

cholesterol < 5 mg
wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 - 300 mg*

EPA - 120 mg*
DHA - 120 mg*

Koenzym Q10 - 100 mg*
Witamina C (z aceroli) - 100 mg (160% RWS)
Likopen - 15 mg*
Luteina - 10 mg*
Astaksantyna - 5 mg*
Zeaskantyna - 2 mg*
Witamina A (retinol) - 720 IU (216µg, 27% RWS)
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L-selenometionina - 110 µg (200% RWS)
Witamina D (cholekalcyferol) - 1000 IU (25 µg, 500% RWS)
* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
NucleVital Q10 Complex -to kompozycja fizjologicznych substancji budulcowych organizmu człowieka, w szczególności systemów
antyoksydacyjnego i energetycznego, mózgu, oczu, serca, mięśni i skóry: koenzym Q10, astaksantyna, likopen, zeaksantyna, luteina,
WKT EPA + DHA omega-3, witaminy D3, A i C oraz selen.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Stosowanie
Dorośli: 2 kapsułki na dobę.
Dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem należy zasięgnąć porady specjalisty.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła.

Producent
Producent:
Marine Ingredients LLC
794 Sunrise Boulevard,
Mt. Bethel, PA 18343
USA
Podmiot odpowiedzialny:
Marinex International Sp. z o.o.
ul. Placowa 4
93-446 Łódź

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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