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Vitroft, kapsułki, 30 szt
 

Cena: 31,19 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Verco

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Cynk, Lizyna, Witamina C

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Vitroft, kapsułki, 30 szt

Vitroft - suplement diety zawierający kompozycję odpowiednio wyselekcjonowanych składników aktywnych: L-lizyny, hesperydyny,
proantocyjanidyn, witaminy C oraz cynku i selenu. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Vitroft, kapsułki, 30 szt

L-lizyna, witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z gorzkiej pomara?czy Citrus
aurantium L. (?ród?o hesperydyny), ?elatyna, cynk (glukonian cynku), ekstrakt z
pestek winogron Vitis vinifera L. (?ród?o proantocyjanidyn), selen (selenian (IV) sodu),
substancje przeciwzbrylaj?ce: sole magnezowe kwasów t?uszczowych, dwutlenek
krzemu, substancja wype?niaj?ca: celuloza mikrokrystaliczna, barwnik: tlenki i
wodorotlenki ?elaza.

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*

L-lizyna 125 mg ---
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Ekstrakt z gorzkiej
pomara?czy

w tym:

hesperydyna

83,3 mg

 

50 mg

---

 

---

Witamina C 80 mg 100%

Ekstrakt z pestek
winogron

w tym:

proantocyjanidyny

25 mg

 

24 mg

---

 

---

Cynk 10 mg 100%

Selen 27,5 µg 50%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Działanie Vitroft, kapsułki, 30 szt

Cynk wspomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Wyciąg z pestek winogron, cynk, selen oraz witamina C wspomagają ochronę komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym.

Witamina C wspomaga w prawidłowym tworzeniu kolagenu i funkcjonowaniu naczyń krwionośnych.

Dawkowanie Vitroft, kapsułki, 30 szt

Dorośli: 1 kapsułka dziennie.

Informacje dodatkowe Vitroft, kapsułki, 30 szt

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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