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FLAVONOID COMPLEX

Uztura bagātinātājs ar augu ekstraktiem un C vitamīnu

Sastāvdaļas: apjoma palielinātājs (kalcija fosfāts), biezinātājs (mikrokristāliskā celuloze),
dzērveņu ekstrakts (13,38%), zaļo kāpostu koncentrāts (10,71%), zaļās tējas ekstrakts (5,35%),
biešu pulveris (biete, maltodekstrīns) (5,35%), C vitamīns (L-askorbīnskābe) (4,80%), dažādu ogu
pulveris (plūškoka ogas, avenes, mellenes, vīnogu ekstrakts, maltodekstrīns) (4,01%), citrusu
bioflavonoīdi (2,27%), glazētājviela (hidroksipropilmetilceluloze), vīnogu miziņu pulveris (1,33%),
sarkano vīnogu pulveris (sarkanās vīnogas, maltodekstrīns) (1,33%), pretsalipes viela (taukskābes,
silīcija dioksīds, taukskābju magnija sāļi), glazētājviela (glicerīns), krāsvielas (karmīns, hlorofilīnu
vara kompleksi).

Ieteicamā diennakts deva: 2 tabletes dienā ēšanas laikā, satur 60 mg C vitamīna, kas atbilst 75% NRV
(uzturvielu atsauces vērtība).
Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu! Neizmantot uztura bagātinātājus kā pilnvērtīga un sabalansēta
uztura aizvietotājus!
Glabāšana: glabāt sausā, vēsā, bērniem nepieejamā vietā.
Ieteicams līdz: (skat. uz iepakojuma) beigām. Partijas numurs: skat. uz iepakojuma.
Produktus var iegādāties tikai no NeoLife izplatītājiem.
Izgatavotājs: Thompson & Capper Ltd, Rankorna (Runcorn), Anglija.
Izplatītājs: SIA “NeoLife International”,
Blaumaņa iela 5a-6, Rīga, Latvija.

60 tabletes - Neto masa 45
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FLAVONOID COMPLEX

Spanguolių ekstraktas – lapinių kopūstų koncentratas – žaliosios arbatos
ekstraktas, maisto papildas

„Flavonoid Complex“ maisto papilde yra daugybė vaisių ir daržovių ekstraktuose bei koncentratuose
esančių flavonoidų, tokių kaip katechinai, antocianinai, proantocianinai, flavonai, flavanonai,
flavonoliai ir elago rūgštis. Sudėtyje taip pat yra vitamino C.
Sudedamosios dalys: užpildas dikalcio fosfatas, tirštiklis mikrokristalinė celiuliozė, spanguolių
ekstraktas (13,38%), lapinių kopūstų koncentratas (10,71%), žaliosios arbatos ekstraktas (5,35%),
raudonųjų burokėlių milteliai (raudonieji burokėliai, maltodekstrinas), vitaminas C (L-askorbo rūgštis),
uogų milteliai (šeivamedžio uogos, avietės, mėlynės, vynuogių ekstraktas, maltodekstrinas), citrusiniai
bioflavonoidai, glajinė medžiaga hidroksipropilmetilceliuliozė, vynuogių odelių milteliai, raudonųjų vynuogių
milteliai (raudonosios vynuogės, maltodekstrinas), lipnumą reguliuojanti medžiaga riebalų rūgštys,
lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, lipnumą reguliuojanti medžiaga riebalų rūgščių
magnio druskos, glajinė medžiaga glicerolis, dažiklis karminas, dažiklis chlorofilinų vario kompleksai.

Maistinė vertė: paros normoje (2 tabletėse) yra 60 mg vitamino C, kuris sudaro 75% referencinės
maistinės vertės, 200 mg spanguolių ekstrakto, 160 mg lapinių kopūstų koncentrato, 80 mg
žaliosios arbatos ekstrakto, 40 mg flavonoidų (iš kurių katechinai, antocianinai, proantocianinai,
flavonai, flavanonai, flavonoliai), 1 mg elago rūgšties.
Vartojimas: Gerti po 2 tabletes per dieną valgio metu.
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Laikymo sąlygos: laikyti sausoje vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, jis neatstoja subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo
būdo svarbos.
Geriausias iki (pabaigos) ir partijos numeris: žr. ant pakuotės
Įsigyti galima tik iš „NeoLife“ konsultantų.
Gamintojas: Thompson & Capper Ltd, Runcorn, Didžioji Britanija.
Platintojas Lietuvoje: UAB „NeoLife International“,
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva.
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