
VITROFT® to suplement diety, zawierający kompozycję odpowiednio dobranych składni-
ków: L-lizynę, wyciąg z pestek winogron (źródło proantocyjanidyn), cynk, selen i witaminę C,  
składające się na formułę CLARITY COMPLEX, oraz ekstrakt z gorzkiej pomarańczy (źródło  
hesperydyny).  

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Witamina C pomaga w prawidłowym tworzeniu kolagenu i funkcjonowaniu naczyń krwio-
nośnych. 

Wyciąg z pestek winogron (źródło proantocyjanidyn), cynk, selen oraz witamina C przyczy-
niają się do ochrony składników komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym pod wpływem 
wolnych rodników tlenowych.

Składnik czynny 1 kapsułka
L-lizyna 125 mg
Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy

w tym hesperydyna
83,3 mg
50 mg

Witamina C 80 mg (100% RWS)
Ekstrakt z pestek winogron

w tym proantocyjanidyny
25 mg
24 mg

Cynk 10 mg (100% RWS)
Selen 27,5 μg (50% RWS)

RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

Suplement diety

VITROFT
L-lizyna • hesperydyna • cynk • selen

proantocyjanidyny • witamina C
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Składniki: 
L-lizyna, witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z gorzkiej pomarańczy Citrus aurantium L. 
(źródło hesperydyny), żelatyna, cynk (glukonian cynku), ekstrakt z pestek winogron Vitis 
vinifera L. (źrodło proantocyjanidyn), selen (selenian (IV) sodu), substancje przeciwzbryla-
jące: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: 
celuloza mikrokrystaliczna, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza.

Zalecana porcja do spożycia:  

1 kapsułka dziennie

UWAGA: 
Suplement diety nie może być substytutem zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego 
trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu 
zdrowia. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt jest prze-
znaczony dla osób dorosłych.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Najlepiej spożyć przed końcem:
Patrz nadruk na opakowaniu.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej,  w suchym miejscu. Przechowywać w sposób nie-
dostępny dla małych dzieci.

Wyprodukowano dla:
VERCO S.A.
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U
01-015 Warszawa
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