suplement diety

Najnowsze i jednocześnie jedyne, jak dotychczas, na świecie badanie genetycznobiochemiczne wykonane u kobiet stosujących NucleVital®Q10COMPLEX wykazało,
że decydującą rolę w procesach ochrony DNA organizmu człowieka, odgrywają jego
fizjologicznie działające systemy antyoksydacyjny i energetyczny. Do takiego działania
bezwzględnie potrzebują odpowiednich ilości fizjologicznych substancji budulcowych.
SKŁAD
NucleVital®Q10COMPLEX – 780 mg naturalnego oleju z wątroby dorszy alaskańskich poławianych
w Morzu Beringa oraz inne źródła morskie i roślinne, tworzą kompozycję fizjologicznych substancji
budulcowych organizmu człowieka, w szczególności systemów antyoksydacyjnego i energetycznego,
mózgu, oczu, serca, mięśni i skóry.
Wartość odżywcza

2 kapsułki - 3,5 g

100 g produktu

Wartość energetyczna

20 kcal/ 83,74 kJ

571 kcal/ 2392 kJ

Białko - żelatyna

626 mg

17,9 g

Węglowodany - glicerol

166 mg

4,7 g

Tłuszcze (tran), w tym:

1,56 g

44,6 g

- cholesterol

< 5 mg

< 0,14 g

- wkt* omega-3 (TG)

300 mg

8,6 g

- EPA (TG)

120 mg

3,4 g

- DHA (TG)

120 mg

3,4 g

Koenzym Q10

100 mg

2,9 g

Witamina C (z aceroli)

100 mg (160% RWS)

2,9 g

Likopen

15 mg

0,43 g

Luteina

10 mg

0,28 g

Astaksantyna

5 mg

0,14 g

Zeaskantyna

2 mg

0,06 g

Witamina A (retinol)

720 IU (216 μg, 27% RWS)

6 mg

L-selenometionina

110 μg (200% RWS)

3 mg

Witamina D (cholekalcyferol)

1000 IU (25 μg, 500% RWS)

0,7 mg

*wkt - wielonienasycone kwasy tłuszczowe, TG - trójglicerydy, **RWS - referencyjna wartość spożycia

Substancje pomocnicze: aromat cytrynowy, mieszanina przeciwutleniaczy: naturalne tokoferole (E306),
ekstrakt rozmarynu (E392), 6-palmitynian L-askorbylu (E304).
Składniki otoczki: żelatyna, glicerol – nośnik, woda, sorbitol (E420i), karmin (E120), kompleks sodowo
– miedziowy chlorofilu (E141ii).
Organizm człowieka wykorzystuje składniki NucleVital®Q10COMPLEX wielokierunkowo i dlatego
potrzebuje ich codziennie w odpowiednich ilościach.

KOMU POLECANY JEST NUCLEVITAL®Q10COMPLEX?
NucleVital®Q10COMPLEX dedykowany jest zarówno kobietom, jak i mężczyznom:
•
powyżej 18 r. ż.,
•
poniżej 18 r. ż. po konsultacji ze specjalistą,
•
dbającym o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny organizmu,
•
aktywnym fizycznie (sportowcom).
WSKAZANIA DO SPOŻYCIA
Organizm człowieka wykorzystuje składniki NucleVital®Q10COMPLEX wielokierunkowo i dlatego
potrzebuje ich codziennie w odpowiednich ilościach.
ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE
Dorośli

2 kaps. / dziennie

Dzieci, kobiety w ciąży
i karmiące piersią

przed zastosowaniem należy
zasięgnąć porady specjalisty

SPOSÓB SPOŻYCIA
Kapsułki należy połykać w całości, można popijać niewielką ilością neutralnego płynu (np. wodą
przegotowaną). Aby organizm wbudował wszystkie substancje w odpowiednich ilościach, preparat
należy przyjmować w porcjach podzielonych w ciągu dnia, na pół godziny przed posiłkiem lub pótorej
godziny po posiłku. W stanach szczególnego zapotrzebowania na składniki NucleVital®Q10COMPLEX
zaleca się podwojenie dziennej porcji.
Efekty fizjologicznego działania w/w systemów, układów i narządów organizmu człowieka są
widoczne po kilkutygodniowym okresie zażywania produktu, niezbędnym do osiągnięcia
fizjologicznie optymalnego stężenia.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem. Suplement diety powinien być
przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
UWAGI
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany
jako zamiennik zróżnicowanej diety. Ulotka opracowana na podstawie aktualnych danych
literaturowych. Dokładne informacje dostępne na stronie www.nuclevital.pl.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA
60 kapsułek - 4 blistry po 15 kapsułek.
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