ДІЄТИЧНА ДОБАВКА «СУПЕРІЯ ДЛЯ ЖІНОК» / «SUPERIA FOR WOMEN»
Склад: 1 таблетка містить: активні інгредієнти: кальцій (у формі кальцію карбонату) – 500 mg
(мг), вітамін С (аскорбінова кислота) – 120 mg (мг), магній (у формі оксиду магнію) – 50 mg (мг),
вітамін Е – 30 МО (30 mg (мг)), цинк (у формі цинку оксиду) – 24 mg (мг), ніацин – 20 mg (мг),
пантотенова кислота (D-пантотенат кальцію) – 15 mg (мг), вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид) –
5,4 mg (мг), марганець (у формі сульфату марганцю) – 4,2 mg (мг), вітамін В1 (тіамін мононітрат)
– 3,9 mg (мг), вітамін В2 (рибофлавін) – 3,4 mg (мг), мідь (у формі міді глюконату) – 2200 µg (мкг),
вітамін А – 2800 МО (848 µg (мкг)), β-каротин (провітамін А) – 420 µg (мкг), фолієва кислота – 400
µg (мкг), біотин (D-біотин) – 30 µg (мкг), вітамін К – 20 µg (мкг), вітамін В12 (ціанокобаламін) –
9 µg (мкг), вітамін D3 – 300 МО (7,5 µg (мкг)), йод (у формі йодиду калію) – 150 µg (мкг), хром (у
формі хлориду хрому (III)) – 150 µg (мкг), молібден (у формі натрію молібдату) – 90 µg (мкг),
селен (у формі натрію селеніту) – 27 µg (мкг); допоміжні речовини: наповнювачі: целюлоза
мікрокристалічна, кроскармелоза, гідроксипропілцелюлоза, стеаринова кислота, магнію стеарат,
двоокис кремнію аморфний; оболонка таблетки: ацетогліцериди, твін-80,
гідроксипропілметилцелюлоза, гідроксипропілцелюлоза, полідекстроза, тальк, тригліцериди, вода
очищена, барвники: титану двоокис, карміни, глазуруючий агент: віск карнаубський.
Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 g (г): білки – 1,0 g (г),
вуглеводи – 5,0 g (г), жири – 1,0 g (г); 138 kJ (кДж) / 33 kcal (ккал).
Рекомендації щодо застосування: СУПЕРІЯ ДЛЯ ЖІНОК рекомендується як додаткове джерело
вітамінів, макро- та мікроелементів з метою створення оптимальних дієтологічних умов
функціонування жіночого організму, зокрема серцево-судинної, опорно-рухової і імунної систем,
шкіри, волосся та нігтів; захисту клітин організму від шкідливого впливу негативних факторів
навколишнього середовища; профілактики дефіциту вітамінів, макро- та мікроелементів при
неповноцінному харчуванні, у періоди фізичних, розумових, психоемоційних навантажень та
одужання після перенесених захворювань.
Без ГМО.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим (жінкам) по 1 таблетці
на добу після прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю питної води. Курс застосування
становить 1 місяць. У разі необхідності курс можна повторити після перерви в 1 місяць. Перед
застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Застереження щодо застосування: не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слід
використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання: індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів, вагітність та період
лактації.
Форма випуску: таблетки.
Маса 1 таблетки: 2,238 g (г) ± 7,5 %.
Номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці.
Дата виробництва та строк придатності: дату виробництва вказано на упаковці.
Строк придатності: 24 місяці від дати виробництва.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці за температури від 4 °С до 25 °С у сухому,
захищеному від світла і недоступному для дітей місці.
ТУ У 10.8-34414427-011:2015
Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника: Нутра Мануфектурінг, Інк.,
США, 1050, Вудруф Роад, Грінвіл, Південна Кароліна, 29607 / Nutra Manufacturing, Inc., USA, 1050
Woodruff Road, Greenville, South Carolina, 29607; тел.: +1 800-289-4467.
Найменування та місцезнаходження і номер телефону пакувальника: ТОВ «ПРОФАРМА
ПЛАНТ», просп. Перемоги, буд. 91, м. Київ, Україна, 03115; тел.: (044) 422-50-70; фактична адреса
потужностей (об’єкта) виробництва: вул. Київська, 221-Б, м. Бровари, Київська обл., Україна,
07400.
Найменування та місцезнаходження і номер телефону підприемства, що здійснює функції
щодо прийняття претензій від споживача: ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРОФАРМА», Україна 03170, м. Київ, вул. Перемоги, 9, оф. 20, тел.: +38 (044) 422-50-70.

