Baricol® Complete
Specialios medicininės paskirties maisto produktas.
Su saldikliais.
Tik mitybos reguliavimui, esant vitaminų ir mineralų malabsorbcijai po skrandžio mažinimo operacijos.
Baricol® Complete gali būti vartojamas maisto medžiagų ir mikroelementų papildymui, kai po skrandžio mažinimo operacijos nepasiekiamas
subalansuotas maisto medžiagų ir mikroelementų įsisavinimas virškinimo trakte.
Svarbi pastaba: Produktas negali būti vartojamas kaip vienintelis mitybos šaltinis. Vartojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams.
45 kramtomosios tabletės (apelsinų skonio).
Grynasis kiekis: 144 g (paaiškinimas: 45 kramtomosios tabletės po 3,2 g).
Vartojimas: Suaugusiems ir vyresniems nei 16 metų amžiaus vaikams rekomenduojama vartoti 3 tabletes per dieną. Tabletes galima naudoti visas
tris vienu kartu. Tabletės yra birios, todėl jas lengva sutraiškyti arba sukramtyti. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Produktas skirtas
vartoti tik per burną.
Svarbu
Įspėjimai: Nėščios moterys ar žindyvės prieš vartojimą turėtų pasitarti su sveikatos priežiūros specialistais.
Laikyti vėsioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Partijos Nr., geriausias iki (pabaigos): žr. ant pakuotės.
Sudedamosios dalys: Citrinų rūgšties kalcio druskos, citrinų rūgšties magnio druskos, saldikliai (ksilitolis, sukralozė), geležies citratas,
rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (citrinų rūgštis), ryžių ekstraktas, natūrali kvapioji medžiaga, L-askobo rūgštis, cinko citratas, menachinonas7, D-alfa-tokoferilacetatas, nikotinamidas, cholekalciferolis, kalcio D-pantotenatas, retinilo acetatas, magnio sulfatas, vario citratas, tiamino
hidrochloridas, riboflavinas, piridoksino hidrochloridas, pteroilmonoglutamo rūgštis, cianokobalaminas, chromo pikolinatas, kalio jodatas, natrio
selenatas, natrio molibdatas, D-biotinas. Sudėtyje yra saldiklių.
Maistingumo deklaracija
100 g
Dozės (3 tablečių)
maistinė ir energinė vertė
maistinė ir energinė vertė (RMV*, %)
Energinė vertė
342 kJ / 81 kcal
33 kJ / 8 kcal
Riebalai, iš kurių:
0,35 g
0,03 g
- sočiųjų riebalų rūgščių
0,02 g
0,002 g
Angliavandeniai, iš kurių:
29,6 g
2,9 g
- cukrų
0,2 g
0,02 g
Skaidulinės medžiagos
0g
0g
Baltymai
0,31 g
0,03 g
Druska
0,62 g
0,06 g
Vitaminas A
8,2 mg
800 µg (100 %)
Vitaminas D3
0,5 mg
45 µg (900%)
Vitaminas B1
22,6 mg
2,2 mg (200 %)
Vitaminas B2
18,5 mg
1,8 mg (129 %)
Vitaminas B6
15,4 mg
1,5 mg (107 %)
Vitaminas B12
7,2 mg
700 µg (28000 %)
Vitaminas C
1027 mg
100 mg (125 %)
Vitaminas E
154 mg
15 mg (125 %)
Vitaminas K2
0,8 mg
80 µg (107 %)
Biotinas
0,6 mg
60 µg (120 %)
Niacinas
185 mg
18 mg (113 %)
Vitaminas B5
92,5 mg
9 mg (150 %)
Folinė rūgštis
4,1 mg
400 µg (200 %)
Kalcis
10273 mg
1000 mg (125 %)
Geležis
514 mg
50 mg (357 %)
Varis
20,5 mg
2 mg (200 %)
Magnis
1541 mg
150 mg (40 %)
Cinkas
216 mg
21 mg (210 %)
Jodas
1,5 mg
150 µg (100 %)
Manganas
21,5 mg
2,1 mg (105 %)
Selenas
0,6 mg
55 µg (100 %)
Chromas
0,5 mg
45 µg (113 %)
Molibdenas
0,5 mg
50 µg (100 %)
*-Referencinė maistinė vertė.

Gamintojas. Vokietija, pagal Baricol Bariatrics AB, Box 19044, 400 12 Göteborg, Švedija, užsakymą.
Platintojas. UAB „Vivamedicus“, S. Žukausko g. 2B-60, LT-50118 Kaunas.

