MODO DE UTILIZAÇÃO

®

Hyabak Caps

Ácidos gordos essenciais;
vitaminas e oligoelementos antioxidantes*
para a manutenção de uma visão normal.
HYABAK CAPS® é um suplemento alimentar que contém
ácidos gordos essenciais ómega 3 e ómega 6, vitaminas e
oligoelementos antioxidantes* para a manutenção de uma
visão normal.
O zinco contribui para a manutenção de uma visão normal.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Vitamina C

80 mg

100 %

Vitamina E

10 mg

83 %

Vitamina B6

2 mg

143 %

Vitamina B9

200 µg

100 %

1 µg

40 %

10 mg

100 %

Vitamina B12
Minerais
Zinco

* O zinco, a vitamina E e vitamina C contribuem para a
proteção das células contra as oxidações indesejáveis.
** VRN = valores de referência do nutriente (Regulamento
(UE) N° 1169/2011)

INGREDIENTES

Dose Diária (2 cápsulas)

% VRN **

Ácidos gordos essenciais
Óleo de peixe
do qual 70 %
DHA (Omega 3)

560 mg

Óleo de borragem
do qual 22 %
GLA (Omega 6)

420 mg

QUALITYSILVER® óleo de peixe (DHA 70 %), óleo de
borragem (Borago officinalis) (GLA 22 %), gelatina (agente
de revestimento), água purificada, vitamina C (ácido
ascórbico), glicerol (espessante), sorbitol (humidificante),
monoestearato de glicerol (emulsionante), cera de abelhas
(antiaglomerante), óleo de soja (emulsionante), lecitina
de soja (emulsionante), vitamina E (acetato de DL-alfatocoferilo), zinco (óxido), vitamina B6 (cloridrato de
piridoxina), óxido de ferro negro (corante), vitamina B12
(cianocobalamina 0,1 %), óxido de ferro vermelho (corante),
vitamina B9 (ácido fólico).

1 cápsula duas vezes por dia: Recomenda-se a toma das
cápsulas durante a refeição e com um pouco de água.
HYABAK CAPS® é um suplemento alimentar e não deve
substituir um regime alimentar equilibrado e variado nem um
estilo de vida saudável.
Não ultrapassar a dose diária recomendada.

CONSERVAÇÃO
- Manter fora do alcance das crianças.
- Conservar a temperatura inferior a 25°C, ao abrigo da luz e
da humidade.
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