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Nutrof Total z witaminą D3 x 30 kaps
 

Cena: 44,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps.

Postać Kapsułki

Producent THEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej rybi (zawierający niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3); żelatyna wołowa; woda oczyszczona; substancja
zagęszczająca: glicerol; luteina; witamina C (L-askorbinian wapnia); emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; witamina C
(kwas L-askorbinowy); cynk (siarczan cynku); wyciąg z winogron (Vitis vinifera)zawierający 5% resweratrolu; witamina E (D-alfa-
tokoferol); selen (drożdże wzbogacone w selen); substancje utrzymujące wilgoć: sorbitole; zeaksantyna; barwniki: tlenki i wodorotlenki
żelaza; miedź (siarczan miedzi (II)); glutation; witamina D (cholekalcyferol).

Zawartość składników w 1 kapsułce:

Witamina C - 60 mg (75% RWS)
Witamina E - 10 mg (83% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Miedź - 0,5 mg (50% RWS)
Selen - 25 µg (45% RWS)
Olej rybi 4020 TG - 330 mg*
w tym: kwasy Omega-3 - 231mg*

EPA - 132mg*
DHA - 66 mg*
DPA < 16,5 mg*

Luteina - 10 mg*
Zeaksantyna - 2 mg*
Wyciąg z winogron - 20 mg *

w tym resweratrol - 1mg*
Witamina D3 5uq (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
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RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Ilość netto: 24,30 g

Charakterystyka
Preparat uzupełniający dietę w witaminy i składniki mineralne , luteinę, zeaksantynę, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
Omega-3, wyciąg z winogron zawierający 5% resweratrolu oraz witaminę D.

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

Witamina E występuje w olejach roślinnych.
Witamina C znajduje się w owocach i warzywach.
Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia. Ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb
życia.Cynk występuje w mięsie i rybach.
Miedź występuje w podrobach, mięczakach i suszonych owocach.
Selen występuje w rybach, skorupiakach, jajach, czosnku, grzybach, mięsie i zbożach

LUTEINA I ZEAKSANTYNA
Luteina i zeaksantyna to dwa żółte pigmenty występujące w znacznych ilościach w niektórych warzywach zielonych,
takich jak szpinak, brokuły i sałata.

NIEZBĘDNE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE OMEGA-3 (DHA I EPA)
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).
Kwasy Omega-3 obecne są w dużych ilościach w mięsie tłustych ryb, takich jak tuńczyk, łosoś i śledź.

WYCIĄG Z WINOGRON (VITIS VINIFERA) ZAWIERAJĄCY 5% RESWERATROLU
Winogrona są bogate w związki fenolowe, w tym resweratrol.
Resweratrol występuje w niektórych owocach, zwłaszcza w winogronach, oraz w winie.

WITAMINA D
Witamina D jest obecna w mięsie tłustych ryb, takich jak tuńczyk, łosoś i śledź

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Laboratoires Théa12, rue Louis Blériot63017 Clermont-Ferrand, cedex 2Francja

Ważne informacje
NUTROF TOTAL może powodować nieznaczne zaburzenia trawienia, bez poważnych skutków (nudności, odbijanie się, biegunka). W
takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.

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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