®

NUTROF TOTAL
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА ЗА ЗРЕНИЕТО
Съдържа цинк, който допринася за поддържане на нормално зрение
30 меки желатинови капсули
Хранителна добавка в желатинова капсула. Продуктът добавя недостига на антиоксидантни*
витамини и микроелементи , лутеин, зеаксантин , Омега 3 етерични мастни киселини и екстракт от
Vitis Vinifera , съдържащ 5% ресвератрол.
Да се приема през устата.
.
®

NUTROF TOTAL е хранителна добавка, съдържаща витамини и микроелементи с антиоксидантни свойства,
лутеин, зеаксантин, Омега 3 етерични мастни киселини , екстракт от Vitis Vinifera съдържащ 5% ресвератрол
и,Витамин D.
СЪСТАВ:
Дневна доза (1 капсула)

% VNR*

Антиоксидантни витамини и микроелементи
Витамин C

60 mg

75%

Витамин E

10 mg

83%

Цинк

10 mg

100%

Мед

500 µg

50%

Селен

25 µg

45%

Етерични мастни киселини
Рибено масло с качество EPAX
СРЕБЪРЕН клас
330 mg
Омега 3:
-EPA
-DHA
-DPA

231 mg
132 mg
66 mg
< 16,5 mg

Лутеин, Зеаксантин
Лутеин
Зеаксантин

10 mg
2 mg

Vitis Vinifera (грозде)
Екстракт съдържащ
1 mg
Ресвератрол 5%
(ресвератрол)

Витамин D

5 µg

100%

*Хранителни референтни стойности
(РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1169/2011
**Цинк,мед,витамин Е и витамин С допринасят за защитата на клетъчните компоненти от окислително
увреждане.
Нето тегло (30 капсули): 24 g

СЪСТАВ
Рибено масло (Омега 3 етерични мастни киселини); говежди желатин; пречистена вода ;Сгъстител:
глицерол,лутеин , шафраново масло; витамин C (калциев аскорбат); емулгатор: глицерол моностеарат ;
витамин С (L-аскорбинова киселина); цинк (сулфат) ; Vitis vinifera екстракт съдържащ 5% ресвератрол;
витамин E (алфа-токоферол); селен (като дрожди усилени със селен); влагозадържащ агент :сорбитол;
зеаксантин,шафраново масло; оцветители: железен оксид черен, железен оксид червен; мед (сулфат);
глутатион; витамин D (холекалциферон)

АНТИОКСИДАНТИ
Витамин Е, витамин С, Цинк, Мед и Селен допринасят за защита на клетъчните компоненти от окислително
увреждане.
Витамин E:
Витамин E се съдържа в растителните масла.
Витамин C(:
Витамин C се съдържа в плодовете и зеленчуците.
Цинк:
Цинкът допринася за поддържане на нормалното зрение.
Той се съдържа в месото и рибата.
Мед:
Медта се съдържа в карантията, мекотелите и сушените плодове.
Селен:
Той се съдържа в рибата, животни с черупки, яйца, чесън, гъби, месо и зърнени продукти.
ЛУТЕИН И ЗЕАКСАНТИН
Лутеинът и зеаксантинът са двата жълти пигмента, които се намират в големи количества в някои зелени
зеленчуци, като спанак, броколи и марули.

ОМЕГА 3 ЕТЕРИЧНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ
(EPA, DHA и DPA)
Ейкозапентаеновата (ЕРА) , докозахексаенова киселина (DHA) и докозапентаенова киселина (DPA) са
полиненаситени мастни киселини, принадлежащи към фамилията Омега 3 мастни киселини. Омега 3 киселини
са етерични мастни киселини: те трябва да се набавят от храната или от хранителни добавки в случай на
небалансирано хранене. Омега 3 киселини се намират в големи количества в мазни риби, като риба тон,
сьомга и херинга.

VITIS VINIFERA ЕКСТРАКТ СЪДЪРЖАЩ 5% РЕСВЕРАТРОЛ
Гроздето е богато на фенолови съединения включващи ресвератрол.
Ресвератрол се съдържа в някои плодове, осезаемо в гроздето и виното.
ВИТАМИН D
Витамин D се съдържа в мазни риби, като риба тон, сьомга и херинга.
НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ
Една капсула дневно, за предпочитане приета по време на ядене с малко количество вода. Да не се превишава
по-горе препоръчаната дневна дозировка без консултация с вашия офталмолог или диетолог.

®

NUTROF TOTAL е хранителна добавка. Тя не може да замени балансираното и разнообразно хранене.

®

NUTROF TOTAL може да предизвика леки хранителни смущения без тежест (гадене, хълцане, диария). В
този случай не се колебайте да се консултирате с вашия лекар.

®

ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ NUTROF TOTAL
Не приемайте тази хранителна добавка ,ако сте алергични към някоя от съставките.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява при температура под 25°C, на място защитено от светлина и влага.
Съхранявайте на място недостъпно за деца..
Не използвайте след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

ИНФОРМАЦИЯ
Производител:
Laboratoires Théa
12, rue Louis Blériot
63100 Clermont-Ferrand
Франция
ЛОГО ISO 9001
®

NUTROF TOTAL е продукт, създаден и произведен според AFAQ ISO 9001 система за управление на
качеството.
Вносител: Синапсис България ООД , 1113 София , бул.Шипченски проход 18

