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Vitroft x 30 kaps
 

Cena: 26,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
L-lizyna, witamina C (kwas L-askorbinowy),ekstrakt z gorzkiej pomarańczy Citrus aurantium L. (źródło hesperydyny), żelatyna, cynk
(glukonian cynku), ekstrakt z pestek winogron Vitis vinifera L. (źródło proantocyjanidyn), selen (selenian (IV) sodu), substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna,
barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.

1 kapsułka zawiera:

L-lizyna - 125 mg*
Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy - 83,3 mg*

w tym hesperydyna - 50 mg*
Witamina C - 80 mg (100% RWS)
Ekstrakt z pestek winogron - 25 mg*

w tym proantocyjanidyny - 24 mg*
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Selen - 27,5 µq (50% RWS)

* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 14,88 g
Zawartość w opakowaniu: 30 kapsułek

Charakterystyka

VITROFT to suplement diety, zawierający kompozycję odpowiednio dobranych składników: L-lizynę, wyciąg z pestek winogron
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(źródło proantocyjanidyn), cynk, selen i witaminę C, składające się na formułę CLARITY COMPLEX, oraz ekstrakt z gorzkiej
pomarańczy (źródło hesperydyny).
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia.
Witamina C pomaga w prawidłowym tworzeniu kolagenu i funkcjonowaniu naczyń krwionośnych.
Wyciąg z pestek winogron (źródło proantocyjanidyn), cynk, selen oraz witamina C przyczyniają się do ochrony składników
komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym pod wpływem wolnych rodników tlenowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Stosowanie
Dorośli: 1 kapsułka na dobę.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Verco S.A., Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6u, 01-015 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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