SuperOptic, 60 kapsulių

SuperOptic
Maisto papildas
DHR PADEDA IŠSAUGOTI NORMALŲ REGĖJIMĄ
- Natūralus liuteinas FloraGLO® ir zeaksantinas
- Omega-3 rūgštys, jų sudėtyje yra DHR
- Vitaminai: A, C, E ir B grupės
- Mineralai: cinkas, manganas, varis, selenas
60 minkštųjų kapsulių. Grynasis kiekis 51 g.
Turtingas Omega-3 riebalų rūgštimis
1 kapsulė per dieną
Dėka sudedamųjų dalių SuperOptic veikia įvairiai:
Dokozaheksaeno rūgštis (DHR)
- padeda išsaugoti normalų regėjimą*
Cinkas, vitaminas B2, vitaminas A
- padeda išsaugoti normalų regėjimą
Selenas, manganas, vitaminas E, vitaminas C, cinkas, varis, vitaminas B2
- padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos
Niacinas, vitaminas B6, folio rūgštis, vitaminas B12
- padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį
Maisto papildo sudėtyje yra liuteino ir zeaksantino, kurie natūraliai sutinkami akių geltonojoje
dėmėje.

Fiziologinį poveikį
turinčios medžiagos
Omega-3 rūgštys

1 kapsulės sudėtis
(%RMV- Referencinė maistinė vertė)
315 mg

- jų sudėtyje esančios DHR

250 mg

Liuteinas
Zeaksantinas

10 mg
500 µg
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Vitaminas A (retinolio
ekvivalentas)
Vitaminas C
Vitaminas E (α-tokoferolio
ekvivalentas)
Tiaminas (Vitaminas B1)
Riboflavinas (Vitaminas B2)
Niacinas (niacino ekvivalentas,
Vitaminas B3)
Vitaminas B6
Vitaminas B12
Folio rūgštis (Vitaminas B9)
Cinkas
Manganas
Varis
Selenas

400 µg (50%)
60 mg (75%)
10 mg (83%)
0,88 mg (80%)
1,6 mg (114%)
18 mg (113%)
2 mg (143%)
1 µg (40%)
200 µg (100%)
15 mg (150%)
2 mg (100%)
1000 µg (100%)
40 µg (73%)

Sudedamosios dalys: Riebalų rūgštys DHR (dokozaheksaeno rūgštis) ir EPR (eikozapentaeno rūgštis)
iš žuvų taukų, želatina, L-askorbo rūgštis, drėgmę išlaikanti medžiaga glicerolis, vidutinės grandies
trigliceridų kokosų ir palmių augalinis aliejus, dažinio dygmino sėklų aliejus,užpildas mikrokristalinė
celiuliozė, nikotinamidas, cinko oksidas, DL-alfa-tokoferolio acetatas, liuteinas, stabilizatorius sojų
lecitinas, stabilizatorius silicio dioksidas, piridoksino hidrochloridas, mangano sulfatas, riboflavinas,
tiamino mononitratas, vario sulfatas, zeaksantinas, retinolio palmitatas, pteroilmonogliutamo rūgštis,
dažiklis geležies oksidas, natrio selenitas, cianokobalaminas.
Rekomenduojamas vartojimas:
1 kapsulė per dieną. Kapsulę reikia praryti užsigeriant nedideliu skysčio kiekiu. Rekomenduojama
produktą vartoti valgio metu. Nekramtyti ir nečiulpti.
Papildo negalima vartoti nėščioms moterims ir jaunesniems kaip 12 metų vaikams. Neviršyti
nustatytos rekomenduojamos dozės. Papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
Rekomenduojama naudoti įvairią ir subalansuotą mitybą bei sveiką gyvenimo būdą.

* Teigiamus produkto veiksmingumo rezultatus pastebėsite gerdami 250 mg DHR.
Geriausias naudoti iki pabaigos: nurodyta pakuotės šoninėje pusėje.
Laikyti žemesnėje kaip 25 oC temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
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