
BLUE CAP® Capsule - supliment alimentar micronutrițional pe bază de extracte vegetale, aminoacizi, vitamine și minerale 
antioxidante destinat echilibrării nutriționale a persoanelor cu afectari descuamative si seboreeice ale pielii si scalpului. 
Flacon cu 90 capsule          Greutate neta 68g 

Alergeni alimentari: absenti. Compozitia capsulei: gelatina – 96 mg 

Ingrediente / doza zilnica (6cps): gelatina (capsula) – 576mg;  clorhidrat de L-arginina – 213mg; L-glicina – 42,6mg; Acid 
fumaric – 213mg; Acid ascorbic/ Vitamina C – 60mg/75%VNR*; L-carnitina – 213mg; L-ornitina – 108mg; L-cisteina – 90mg; 
Pantotenat de calciu/ Vitamina B5 – 6mg/100%VNR*; Piridoxal/ Vitamina B6 – 2mg/143%VNR*; Acid folic/ Vitamina B9 – 
200mcg/100%VNR*; Cianocobalamina/ Vitamina B12 – 1mcg/40%VNR*; Sulfat de zinc heptahidrat (furnizand 13,6mg 
Zn/136%VNR*) – 60mg; Extract din fructe de Afin (Vaccinium myrtillus) – 2004 mg; Extract din frunze de Laptuca (Lactuca 
sativa) – 903mg; Extract din frunze de Ceai Verde (Camellia sinensis) – 45mg. (*VNR = Valoare Nutritionala de Referinta cf. 
Regulament 1169/2012). Alergeni: 0. 

Informații nutriționale /100g: Conținut energetic 1568 Kj (371 Kcal); grasimi 7,7g, glucide 61,7g, proteine 7,7g. 

Utilizare: Adulti: cîte 2 capsule înainte de fiecare dintre mesele principale ale zilei. Copii: cîte 1 capsulă înainte de fiecare 
dintre mesele principale ale zilei. A nu depăși 6 capsule pe zi – Adultii și 3 capsule pe zi - Copii! A se citi prospectul inainte 
de utilizare. 

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos! A nu se lăsa la îndemâna și 
vederea copiilor mici! A se pastra in flaconul original, bine inchis, la loc uscat si la temperatura camerei. 

Producator: Catalysis, s.l, Spania.  

Detinator Notificare: Catalysis srl Bucuresti, Luptatorilor 56.  

Importator: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group SRL, București, Luptătorilor 56. Comenzi la: 0721 328509 sau 
www.depozitbio.ro 

Notificat la SNPMAPS, nr.AA 2245/ 2008 

A se consuma, de preferință, inainte de sfarsitul lunii inscriptionate pe ambalaj. 

 

http://www.depozitbio.ro

