R1116.CBO.03 105mm x 97mm
LT FORMULA IV PLUS – TRE- EN- EN® ir MULTI
Maisto papildas
60 paros normų (60 TRE-EN-EN® kapsulių ir 60 MULTI tablečių)
Grynasis kiekis = 93 g
TRE-EN-EN®: 60 kapsulių = 60 g
MULTI: 60 tablečių = 33 g
TRE-EN-EN® • Ryžių sėlenų, sojų ir kviečių gemalų aliejaus
turintis maisto papildas
Sudedamosios dalys: ryžių sėlenų aliejus (30,87%), sojų
aliejus (23,19%), kviečių gemalų aliejus (15,44%), želatina,
kietiklis gliceroliui, stabilizatorius bičių vaškas, ryžių sėlenų
milteliai (1,03%), kviečių gemalų milteliai (1,03%), dažikliai
titano dioksidas ir chlorofilų vario kompleksai, antioksidantas
tokoferolių mišiniai.
MULTI • Polivitaminų ir mineralų maisto papildas
Sudedamosios dalys: stabilizatorius mikrokristalinė celiuliozė,
cinko gliukonatas, L-askorbo rūgštis, rudadumblių milteliai (thallus),
mangano gliukonatas, vitaminas E (D-alfa-tokoferilacetatas),
stabilizatorius natrio karboksimetilceliuliozė, nikotinamidas, glajinė
medžiaga hidroksipropilmetilceliuliozė, džiovintos mielės (kviečiai,
miežiai), sojų baltymai, emulsiklis sojų lecitinas, lipnumą
reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, retinilo palmitatas, vario
gliukonatas, stabilizatorius riebalų rūgščių magnio druskos, kalcio
D-pantotenatas, glajinė medžiaga gliceroliui, piridoksino
hidrochloridas, ergokalciferolis, riboflavinas, tiamino mononitratas,
vitaminas B12 (cianokobalaminas, manitolis), chromo (III) chloridas,
dažiklis chlorofilų vario kompleksai, dažiklis titano dioksidas,
pteroilmonoglutamo rūgštis, natrio selenitas.
Vartojimas: gerti 1 „MULTI” + 1 „TRE-EN-EN®” per parą valgio
metu. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos paros normos. Maisto
papildas nėra maisto pakaitalas, jis neatstoja subalansuotos mitybos
ir sveiko gyvenimo būdo svarbos.
Laikymo sąlygos: laikyti sausoje vėsioje, vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
Geriausias iki: tinka iki ant pakuotės nurodyto mėnesio pabaigos.
FORMULA IV PLUS prekybos teises turi tik „NeoLife International“
konsultantai.

R1116.CBO.03

TRE-EN-EN®
Maistinė vertė:

1 kapsulėje
Energinė vertė
27,2 kJ (6,5 kcal)
Riebalai, iš kurių:
0,676 g
sočiųjų riebalų rūgščių
0,124 g
mononesočiųjų riebalų rūgščių
0,176 g
polinesočiųjų riebalų rūgščių
0,341 g
linolio rūgšties
0,216 g
linoleno rūgšties
0,024 g
Angliavandeniai
0,002 g
iš jų cukrūs
0,001 g
Baltymai
0,120 g
Natris
0g
MULTI
Maistinė vertė:
1 tabletėje
% RMV*
Vitaminas A
750 μg
94
Vitaminas D
3,75 μg
75
Vitaminas E
7,5 mg
63
Vitaminas C
45 mg
56
Tiaminas
1 mg
91
Riboflavinas
1 mg
71
1,4 mg
100
Vitaminas B6
Niacinas
12,5 mg
78
Vitaminas B12
2,25 μg
90
Folio rūgštis
100 μg
50
Pantoteno rūgštis
3,5 mg
58
Cinkas
10 mg
100
Varis
1 mg
100
Manganas
2 mg
100
Selenas
12,5 μg
23
Chromas
12,5 μg
31
Jodas
112,5 μg
75
*RMV: referencinė maistinė vertė
Platintojas Lietuvoje: UAB „NeoLife International“,
Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva
TRE-EN-EN® gamintojas: EuroCaps Ltd, Tredegar, Didžioji Britanija.
MULTI gamintojas: Natural Formulas, Hayward CA, J.A.V.

