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Nutrof Total z witaminą D3 x 60 kaps
 

Cena: 79,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent THEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Nutrof Total z witaminą D3 w postaci kapsułek od THEA jest produktem wspomagającym kondycję i funkcjonowanie
narządu wzroku. Na co jest Nutrof Total z witaminą D3? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest wzbogacenie codziennej
diety w luteinę, zeaksantynę, witaminy, składniki mineralne oraz kwasy omega-3, resweratrol i witaminę D. Wyżej wspomniane składniki
wspomagają wzrok, przyczyniając się do poprawy widzenia i redukcji dolegliwości związanych ze zmęczonymi oczami, w tym ich
zmęczeniem długotrwałą pracą przed komputerem. W składzie suplementu diety znajdują się substancje będące antyoksydantami,
które przyczyniają się do ochrony komórek przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.

W składzie suplementu diety można znaleźć między innymi wyciąg z winogron, który stanowi źródło resweratrolu, który wspomaga
funkcje antyoksydacyjne w organizmie. Zawarte w suplemencie diety DHA i EPA wspomagają pracę serca, a dodatkowo DHA wspomaga
pracę mózgu i utrzymanie prawidłowego widzenia. Suplement diety zawiera w swojej formule też luteinę oraz zeaksantynę, a oprócz
tego miedź i cynk, czyli pierwiastki przyczyniające się do utrzymania prawidłowego widzenia. Zawarta w suplemencie diety witamina C,
witamina E, selen, cynk i miedź przyczyniają się do ochrony antyoksydacyjnej komórek.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek Nutrof Total z witaminą D3. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi 60 mg (75% RWS)
witaminy C, 10 mg (83% RWS) witaminy E, 10 mg (100% RWS) cynku, 0,5 mg (50% RWS) miedzi, 25 µg (45% RWS) selenu, 330 mg oleju
rybiego 4020 TG, (w tym: 231 mg kwasów Omega-3: 132 mg EPA, 66 mg DHA, < 16,5 mg DPA), 10 mg luteiny, 2 mg zeaksantyny, 20 mg
wyciągu z winogron (w tym 1 mg resweratrolu) oraz 5 µg (100% RWS) witaminy D3. Skład suplementu diety uzupełniają substancje
pomocnicze. Jest to żelatyna wołowa, woda oczyszczona, glicerol, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, sorbitole, a także tlenki i
wodorotlenki żelaza.

Suplement diety należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w określonych przez niego dawkach. Rekomendowane
dawkowanie Nutrof Total z witaminą D3 to 1 kapsułka przyjmowana 1 raz na dobę. Zaleca się przyjmowanie kapsułki w czasie posiłku
oraz jej popicie niewielką ilością wody. Nie należy przyjmować większej dawki Nutrof Total z witaminą D3 niż wskazana.

Nie każdy pacjent może stosować suplement diety Nutrof Total z witaminą D3. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na choć jeden
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ze składników preparatu – jeśli u pacjenta wystąpią objawy nadwrażliwości po zastosowaniu produktu, powinien zaprzestać
suplementacji i skonsultować się z lekarzem. Suplementu diety nie można też traktować jako substytutu zróżnicowanej diety oraz
zdrowego trybu życia, gdyż nie może ich zastąpić. Produkt nie może być przyjmowany w dawkach przekraczających zalecane. Istotny
jest też prawidłowy sposób jego przechowywania, w tym zabezpieczenie, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Suplement diety
należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią i działaniem światła.

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 Nutrof Total:
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
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
48,6 g

Przeciwwskazania
Nie należy przyjmować kapsułek Nutrof Total w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywanie
Nutrof Total należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Preparat powinien być umieszczony w miejscu
niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci. Zaleca się chronić produkt przed działaniem światła i wilgoci.

Producent
Laboratoires Thea
12 Rue Louis Bleriot
63017 Clermont-Ferrand, Francja
Dystrybutor
Thea Polska Sp. z o.o.
ul.Cicha 7
00-353 Warszawa

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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