NUTROF OMEGA
®

NUTROF OMEGA é um suplemento alimentar à base de DHA, EPA, Zn, Mn, Se,
Cu, Vitaminas C, D e E, Complexo B, Luteina e Zeaxantina.
Administração oral.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS:
Dose diária (1 cápsula)
Ácidos Gordos Essenciais
Óleo de peixe TG CLASSE
QUALITY SILVER
Contendo ómega 3:
- DHA***
- EPA
Vitaminas

% VRN*

512,3 mg
336 mg
250 mg
56 mg

Vitamina C**

60 mg

75%

Vitamina B3

18 mg

113%

Vitamina E**

10 mg

83%

Vitamina B6

2 mg

143%

Vitamina B2**

1,6 mg

114%

Vitamina B1

1,4 mg

127%

Vitamina B9

200 µg

100%

Vitamina D3

5 µg

100%

Vitamina B12

1 µg

40%

Oligoelementos
7,5 mg

75%

Manganésio**

Zinco**

1 mg

50%

Cobre**

1 mg

100%

Selénio**

25 µg

45%

Outros ingredientes
Luteina
Zeaxantina

10 mg
2 mg

* VRN = valores de referência do nutriente (Regulamento (UE) N° 1169/2011)
** O cobre, manganésio, selénio, zinco, vitamina B2, vitamina C e vitamina E
contribuem para a proteção das células contra as oxidações indesejáveis.
*** DHA contribui para a manutenção de uma visão normal. O efeito benéfico é
obtido com uma dose diária de 250 mg de DHA.
Peso líquido: 30,60 g (30 cápsulas), 61,20 g (60 cápsulas)

COMPOSIÇÃO:
Óleo de peixe (ácidos gordos essenciais ómega 3), gelatina, água purificada,
vitamina C (ácido L-ascórbico), luteína, óleo de cártamo, humidificante: glicerol,
sorbitol, emulsificante: monoestearato de glicerol, vitamina B3 (nicotinamida),
vitamina E (dl-alfa tocoferol acetato), zeaxantina, óleo de cártamo, Emulsificante:
lecitina de soja, zinco (óxido), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), manganésio
(sulfato), cobre (sulfato), vitamina B1 (nitrato de tiamina), vitamina B2 (riboflavina),
vitamina B12 (cianocobalamina 0,1%), glutationa, corante: óxido negro de ferro,
óxido de ferro vermelho, vitamina B9 (ácido fólico), vitamina D (colecalciferol),
selénio (selenito de sódio).
MODO DE UTILIZAÇÃO:
NUTROF OMEGA foi estudado para completar as necessidades diárias de:
DHA, EPA, Vitaminas C, D e E e do grupo B, oligoelementos essenciais (Zinco,
Manganésio, Selénio e Cobre), Luteina e Zeaxantina.
Recomenda-se a toma de 1 cápsula por dia, acompanhada de um copo de água
à refeição.
Não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem
substituir uma dieta equilibrada e variada nem um modo de vida saudável.
CONSERVAÇÃO:
Conservar a uma temperatura inferior a 25ºC, ao abrigo da luz e da humidade.
A cápsula de gelatina pode absorver a humidade.
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MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
PRAZO DE VALIDADE:
Não utilizar após o prazo de validade indicado na embalagem.

