Ревилаб ML 02
Хранителна добавка с подсладител
Опаковка: 30 капсули по 0,4 гр. Нето тегло на опаковка 12 гр
Предназначение: Допълнителен източник на витамин Е, В6 и фолиева киселина
Състав: микрокристална целулоза (носител); хранителен желатин (обвивка на капсулата);
полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-линоленова киселина, съдържаща сорбитол и
малтодекстрин; лактоза (обем); калциеви соли на мастни киселини; Витамин Е (смесени
токофероли); пептиден комплекс АА-3 (дипептид, състоящ се от L-лизин и L-глутаминова
киселина); силициев диоксид; хидроксипропил метилцелулоза (стабилизатор); пептиден
комплекс АА-2 (трипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина, L-аспартинова киселина и
L-пролин); пептиден комплекс АА-10 (трипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина, Lаспарагинова киселина и L-левцин); титанов диоксид (багрилно вещество); пиридоксин
хидрохлорид (витамин В6); пептиден комплекс AA-4 (хептапептид, състояща се от L-серин,
L-аланин, L-глутаминова киселина, L-глутаминова киселина, L-лизин, L-глутаминова
киселина и L-аланин), фолиева киселина (калциев-L-метилфолат).
1 капсула съдържа:
Витамин Е 5 mg α-ТЕ - 41,67% *
Витамин В6 1,6 mg - 114,3% *
Фолиева киселина 200 μg - 100% *
Алфа-линоленова киселина 50 mg **
Пептиден комплекс АА-3 5 mg **
Пептиден комплекс АА-2 2.5 mg **
Пептиден комплекс АА-10 2.5 mg **
Пептиден комплекс AA-4 0,5 mg **
* - референтна стойност на хранителните вещества. ** не е зададена
Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсулa 1 път дневно по време на хранене.
Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да се повтори.
Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна
доза.
Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.
При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши
консултация с лекар.
Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна
температура, на места недостъпни за деца.
Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.
Не е лекарствено средство.
Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22
(адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка ОАО
„Институт инжинерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растителные ресурсы”, Русия,
190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А.
Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, е-mail
peptidibg@abv.bg

