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Nutrof Total z witaminą D3 x 60 kaps + 15 kaps GRATIS
 

Cena: 99,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 + 15 kaps

Postać Kapsułki

Producent THEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej rybi (zawierający niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3), składniki otoczki - żelatyna wołowa i woda oczyszczona;
luteina, olej szafranowy, witamina C (L-askorbinian wapnia), substancja zagęszczająca - glicerol , substancja utrzymująca wilgoć:
sorbitol , witamina C (kwas L-askorbinowy), cynk (siarczan), emulgator - monostearynian glicerolu , wyciąg z winogron (Vitis vinifera)
zawierający 5% resweratrolu,, witamina E (D-alfa-tokoferol), selen (drożdże wzbogacone w selen), zeaksantyna, olej szafranowy; barwniki
- czarny tlenek żelaza i czerwony tlenek żelaza;, miedź (siarczan miedzi (II)), przeciwutleniacz - glutation ; witamina d3 (cholekacyferol).

Zawartość składników w 1 kapsułce:

Witamina C 60 mg (75%)*
Witamina E 10 mg (83%)*
Cynk 10 mg (100%)*
Miedź 0,5 mg (50%)*
Selen 25 µg (45%)*
Olej rybi klasy EPAX QUALITY SILVER 330 mg

w tym: kwasy Omega-3 231mg
EPA 132mg - 57%
DHA 66 mg - 29%*
DPA < 16,5 mg

Luteina 10 mg
Zeaksantyna 2 mg
Wyciąg z winogron 20 mg

w tym resweratrol 1mg
Witamina D3 5uq (100%).

* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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Masa netto
60 kapsułek (48 g) + 15 kapsułek (12 g)

Charakterystyka

Wspomaga utrzymanie prawidłowego widzenia.
Cynk, miedź, selen, witamina E i witamina C przyczyniają się do ochrony struktur komórkowych przed uszkodzeniem
oksydacyjnym

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
Laboratories Thea
12, rue Louis Bleriot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Francja

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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