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Nutrof Total z witaminą D3, 60 kapsułek
 

Cena: 67,01 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent THEA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Nutrof Total jest suplementem diety zawierającym witaminy, w tym witaminę D3 i mikroelementy o działaniu antyoksydacyjnym, luteinę,
zeaksantynę, niezbędne kwasy tłuszczowe Omega-3 oraz wyciąg z winogron zawierający 5% resweratrolu. Witamina E, witamina C, cynk,
miedź, selen przyczyniają się do ochrony struktur komórkowych przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Cynk przyczynia się do utrzymania
prawidłowego widzenia. Luteina i zeaksantyna to dwa żółte pigmenty występujące w znacznych ilościach w niektórych warzywach
zielonych, takich jak szpinak, brokuły i sałata. Kwas dokozaheksaenowy #℣佐⌡⌀䐀䠀䄀⌡⍃倣℣ oraz kwas eikozapentaenowy #℣佐⌡⌀䔀倀䄀⌡⍃倣℣ to dwa
wielonienasycone kwasy tłuszczowe należące do rodziny kwasów tłuszczowych Omega-3. Winogrona są bogate w związki fenolowe, w
tym resweratrol.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w witaminy i mikroelementy o działaniu antyoksydacyjnym

Zalecane spożycie: 1 kapsułka raz na dobę, najlepiej przyjmowana w trakcie posiłku z niewielką ilością wody.

Składniki: olej rybi #℣佐⌡⌀稀愀眀椀攀爀愀樁Ԁ挀礀 渀椀攀稀戁ᤀ搀渀攀 渀椀攀渀愀猀礀挀漀渀攀 欀眀愀猀礀 琁䈀甀猀稀挀稀漀眀攀 伀洀攀最愀ⴀ㌀⌡⍃倣℣, żelatyna wołowa i woda oczyszczona #℣佐⌡⌀猀欁䈀愀搀渀椀欀椀
otoczki#℣䍐⌡⌀Ⰰ 眀椀琀愀洀椀渀愀 䐀㌀Ⰰ 氀甀琀攀椀渀愀Ⰰ 漀氀攀樀 猀稀愀昀爀愀渀漀眀礀Ⰰ 眀椀琀愀洀椀渀愀 䌀 ⌡⍏倣℣L-askorbinian wapnia#℣䍐⌡⌀Ⰰ 最氀椀挀攀爀漀氀 ⌡⍏倣℣substancja zagęszczająca#℣䍐⌡⌀Ⰰ 猀漀爀戀椀琀漀氀
#℣佐⌡⌀猀甀戀猀琀愀渀挀樀愀 甀琀爀稀礀洀甀樁Ԁ挀愀 眀椀氀最漁܀⌡⍃倣℣, witamina C #℣佐⌡⌀欀眀愀猀 䰀ⴀ愀猀欀漀爀戀椀渀漀眀礀⌡⍃倣℣, cynk #℣佐⌡⌀猀椀愀爀挀稀愀渀⌡⍃倣℣, monostearynian glicerolu #℣佐⌡⌀攀洀甀氀最愀琀漀爀⌡⍃倣℣, wyciąg z
winogron #℣佐⌡⌀嘀椀琀椀猀 瘀椀渀椀昀攀爀愀⌡⍃倣℣ zawierający 5% resweratrolu,, witamina E #℣佐⌡⌀䐀ⴀ愀氀昀愀ⴀ琀漀欀漀昀攀爀漀氀⌡⍃倣℣, selen #℣佐⌡⌀搀爀漁簀搁簀攀 眀稀戀漀最愀挀漀渀攀 眀 猀攀氀攀渀⌡⍃倣℣, zeaksantyna,
czarny tlenek żelaza i czerwony tlenek żelaza #℣佐⌡⌀戀愀爀眀渀椀欀椀⌡⍃倣℣, miedź #℣佐⌡⌀猀椀愀爀挀稀愀渀 洀椀攀搀稀椀 ⌡⍏倣℣II#℣䍐⌡⌀⌡⍃倣℣, glutation #℣佐⌡⌀瀀爀稀攀挀椀眀甀琀氀攀渀椀愀挀稀⌡⍃倣℣. 1 kapsułka zawiera:
witamina C 60mg #℣佐⌡⌀㜀㔀─⌡⍃倣℣*, witamina E 10mg #℣佐⌡⌀㠀㌀─⌡⍃倣℣*, cynk 10mg #℣佐⌡⌀　　─⌡⍃倣℣*, miedź 0,5mg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*, selen 25mcg #℣佐⌡⌀㐀㔀─⌡⍃倣℣*, olej rybi klasy EPAX
QUALITY SILVER 330mg #℣佐⌡⌀眀 琀礀洀㨀 欀眀愀猀礀 伀洀攀最愀ⴀ㌀ ㈀㌀洀最㨀 䔀倀䄀 ㌀㈀洀最 ⴀ 㔀㜀─⨀Ⰰ 䐀䠀䄀 㘀㘀洀最 ⴀ ㈀㤀─⨀Ⰰ 䐀倀䄀 㰀 㘀Ⰰ㔀洀最 ⴀ 㰀 㜀─⨀⌡⍃倣℣, luteina 10mg,
zeaksantyna 2mg, wyciąg z winogron 20mg (w tym resweratrol 1mg). * RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ważne wskazówki: Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Preparat nie może być stosowany jako substytut
#℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zróznicowanej diety. Suplementy diety nie zastępują zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nutrof Total może
powodować nieznaczne zaburzenia trawienia, bez poważnych skutków #℣佐⌡⌀渀甀搀渀漁嬀挀椀Ⰰ 漀搀戀椀樀愀渀椀攀 猀椁ᤀⰀ 戀椀攀最甀渀欀愀⌡⍃倣℣. W takim przypadku należy
skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować tego suplementu diety w przypadku uczulenia na jeden z jego składników.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaurtica.pl
http://www.tcpdf.org

