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Mollers total omega 3 - 14 cps moi
si 14 comprimate filmate 14+14
cps MOLLERS

Reducerea oboselii și a
extenuării

100 mg extract standardizat de rădăcină de Panax Ginseng, cunoscut și ca „rădăcina vieții” cu
proprietăți tonice și energizante.

Susținerea imunității

Conținut bogat în Vitamina D – 800 UI*

Ajută sistemul cardiovascular

Acizii grași esențiali polinesaturați Omega-3 (DHA și EPA) contribuie la funcția normală a inimii.*

Vitamina D este prezentă atât în capsulă, cât și în comprimatul filmat, rezultând un total de
800 UI (unități internaționale).

**efectul benefic se obține în condițiile unui consumzilnic de 250 mg EPA și DHA.

De-a lungul vieții, cu toții ne confruntam cu perioade mai dificile: stres cotidian, program aglomerat,
examene, refacere după diverse boli sau după perioade de efort îndelungat fizic și psihic. Pe lângă o
dietă echilibrată și un stil de viață sănătos, organismul are nevoie și de un aport corect de vitamine
și minerale.

Prin ce se diferențiază Möller’s TOTAL de alte suplimente?
 
 

http://www.remediu.ro


25 de ingrediente active

Conținut ridicat de extract standardizat de rădăcină de Panax Ginseng

Capsula mică, bogată în acizi grași Omega-3, fară gust de pește ulterior înghițirii

Comprimatul are formă de migdală, fiind ușor de administrat.



Ambalaj practic! Fiecare blister este marcat cu zilele săptamânii.

 

 

Indicații:

      Reducerea oboselii și a extenuării

100 mg extract standardizat de rădăcină de Panax ginseng, cu 8% ginsenozide, cunoscut și ca
„rădăcina vieții” are proprietăți tonice și energizante, menținând capacitățile fizice și mentale în caz
de slăbiciune, epuizare, oboseală și pierderea concentrării.

      Susținerea imunității

(Vit. D, Vit. C, Vit. A) Vitamina D este prezentă atât în capsulă, cât și în comprimatul filmat,
rezultând un total de 800 UI (unități internaționale).

      Ajută sistemul cardiovascular

Acizii grași esențiali polinesaturați Omega-3 (DHA și EPA)* contribuie la funcția normală a inimii.

 *efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 250 mg EPA și DHA

      Funcționarea normală a sistemului muscular (Mg) și menținerea funcției normale a acestuia
(Vitamina D)
      Funcționarea normală a sistemului nervos (Vitamine: B1, B2, B3, B6, B12, C; mineralele: Cu, I,
Mg; Ginseng-coreean, Rhodiola rosea, Păducel), menținerea sănătății psihice (Vitaminele: B1, B3,
B6, B12, C, acid folic; Mg)

 

Doze si Mod de administrare:

Câte 1 capsulă și 1 comprimat filmat pe zi, cu o cantitate suficientă de apă. Se recomandă cure de 3
luni, urmate de 3 saptămâni de pauză.

Pentru ușurința utilizării, fiecare blister este marcat cu zilele săptămânii.

Nu se recomandă femeilor însărcinate sau celor care alăptează.

Ingrediente active
    



Cantitate/

cps. (cpr.)
    

% VNR *

Vitamine

Vitamina C 80 mg  100%

Vitamina E  12 mg   100%

Vitamina B3  16 mg  100%

Vitamina B5   6 mg 100%

Vitamina D3 20 μg  400%

Vitamina A 250 μg  31%

Vitamina B12  2,5 μg 100%

Vitamina B6 1,4 mg  100%

Vitamina B2  1,4 mg  100%

Vitamina B1 1,1 mg 100%

Acid folic  200 μg 100%

 

Minerale

Magneziu 85 mg 23%

Fier   7 mg 50%

Zinc  10 mg  100%

Mangan 2 mg 100%

Cupru 1 mg  100%

Crom 40 μg 100%

Molibden 50 μg 100%

Seleniu 55 μg 100%

Iod 22,5 μg 15%

Alte ingrediente active

Extract de Ginseng 100 mg



Ginsenozide 8 mg

Extract de Rhodiola 10 mg

Extract de Păducel 10 mg

Ulei de pește 569,7 mg

Acizi grași Omega-3 375 mg

EPA 180 mg

DHA  135 mg

Ingrediente/capsulă:

ulei concentrat de peste (cu 33% EPA/acid eicosapentaenoic si 22% DHA/acid docosahexaenoic);
capsula: gelatina, glicerol, apa purificata; vitamina D3/colecalciferol 0,25% (sucroza, guma arabica,
amidon din porumb, trigliceride cu catena medie, fosfat tricalcic, dl-alfa tocoferol); antioxidant:
extract bogat în tocoferoli.

Ingrediente/comprimat filmat: agenți de încarcare: fosfat dicalcic, celuloza

microcristalina, carboximetilceluloza de sodiu reticulata, fosfat tricalcic; hidroxid de magneziu;
extract hidroetanolic 3-4:1 din radacina de Ginseng-coreean (Panax ginseng), cu 8% ginsenozide;
vitamina C/acid L-ascorbic; maltodextrina; vitamina E/DL-acetat de alfa tocoferil 50% (amidon
modificat, sucroza, amidon din porumb, silicat sodic de aluminiu); amidon din porumb; agen_i de
glazurare: saruri de magneziu ale acizilor grași, hidroxipropilmetilceluloza, șelac, talc, amidon
modificat, hidroxipropilceluloza, ceara carnauba; fumarate feros, vitamina B3/nicotinamida; oxid de
zinc; extract hidroetanolic 20:1 din radacina de Rhodiola rosea, cu 3% rozavine si 1% salidrozide;
pulbere din flori si frunze de Paducel (Crataegus monogina/C. laevigata); vitamina B5/D-pantotenat
de calciu; vitamina D3/colecalciferol 0,25% (sucroza, guma arabica, amidon de porumb, trigliceride
cu catena medie, fosfat tricalcic, dl-alfa tocoferol); sulfat de mangan monohidrat; agent de umezire:
glicerol; sulfat de cupru pentahidrat; vitamina A/acetat de retinil (guma arabica, sucroza, amidon din
porumb, ascorbat de sodiu, dl-alfa tocoferol, dioxid de siliciu); vitamina B12/cianocobalamina 0,1%
(maltodextrina, citrate trisodic, acid citric); vitamina B6/clorhidrat de piridoxina; vitamina
B2/riboflavina; vitamina B1/mononitrat de tiamina; trigliceride cu catena medie (din ulei de
Cocotier); acid folic/acid pteroilmonoglutamic, clorura de crom (III) hexahidrata; molibdat de sodiu
dihidrat; selenit de sodiu anhidru; iodura de potasiu.


