Basica® Vital
• Maisto papildas,
kurio sudėtyje yra
mikroelementų
ir mineralinių medžiagų.
• Neutralaus skonio granules
sumaišykite su šaltu
ar šiltu maistu.

Stabili rūgščių ir bazių pusiausvyra ir gera medžiagų apykaita yra
svarbūs gyvybingumui ir produktyvumui.
Streso kupinoje kasdienybėje yra svarbi subalansuota mityba, kad
organizmas galėtų neutralizuoti rūgštis.
Basica® Vital papildo mitybą mineralinėmis medžiagomis ir vertingais mikroelementais:
• cinkas padeda palaikyti normalią rūgštinę-bazinę apykaitą;
• magnis ir geležis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį;
• kalcis, magnis ir varis padeda palaikyti normalią energijos
apykaitą
Basica Vital granulės yra atsparios karščiui, todėl jas galima
įmaišyti į maistą verdant arba kepant.
®

Vartojimas
Rekomenduojama vartoti ryte ir
vakare po vieną porciją (16 g)
valgio metu. Sumaišykite su šaltu
arba šiltu maistu.
Gėrimuose sunkiai tirpsta.
Matavimo
šaukštelis
yra pakuotės
viduje.
Prašome
atplėšti
nuo vidinės
pakuotės
sienelės.

Informacija diabetikams
Vienoje maisto papildo paros dozėje (32 g) yra laktozės, atitinkančios 2 DV (duonos vienetus).
Diabetikams rekomenduojama vartoti Basica® Compact arba
Basica® Direkt.
Platintojas
UAB ,,Armila“, Ateities g. 10, Vilnius, Tel./faks. 277 7596
www.basica.lt

Gamintojas
Protina Pharm, GmbH
D-5737 Ismaning
Vokietija

Maistinės 1 porcija (16 g)/
medžiagos: 2 porcijos (32 g)
Kalcio
275 mg/ 550 mg
Magnio
75 mg/ 150 mg
Natrio
187,5 mg/ 375 mg
Kalio
175 mg/ 350 mg
Cinko
2,5 mg/ 5 mg
Geležies 2,5 mg 5 mg
Vario
0,5 mg/ 1 mg
Molibdeno 25 µg/ 50 µg
Chromo 20 µg/ 40 µg
Seleno
15 µg/ 30 µg

% RMV*
34,4/ 68,8
20/ 40
8,8/ 17,6
25/ 50
17,9/ 35,8
50/ 100
50/ 100
50/ 100
27,3/ 54,6

*Referencinės maistinės vertės
procentinė dalis.

Sudedamosios dalys

Laktozė, citrinų rūgšties kalcio
druskos, natrio citratas, citrinų
rūgšties magnio druskos, kalio
citratas, maltodekstrinas, cinko
citratas, geležies citratas, vario
citratas, chromo (III) chloridas,
natrio molibdatas (molibdenas (VI)),
natrio selenitas.

Vital
Rūgštinės-bazinės granulės

Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Maisto papildas neturėtų būti
vartojamas kaip maisto pakaitalas.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba
ir sveikas gyvenimo būdas.
Laikyti sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ne aukštesnėje kaip 25°C
temperatūroje.
Maisto papildas Basica® Vital
Grynasis kiekis. 200 g
Geriausias iki: ... (pabaigos)
Partija:

Maisto papildas

