
Nutritia familiei premium  

VITAQUELL Lecitină granulară pură Fit & Vital  

Îmbogățită în Colină. Factor colinic 22. Conținut de 97% Fosfolipide. 

Sursă valoroasă de fosfolipide esențiale, în special fosfatidilcolină. Furnizor natural de colină. Fosfolipidele sunt, componente 

importante ale tuturor țesuturilor corpului. Sunt bogate în acizi graşi polinesaturaţi şi fosfor.  

Ingrediente: Concentrat lecitinic granular de soia. Alergeni: Soia. 

Net 250g   Lot:   A se consuma de preferinta, pîna la data inscriptionata pe ambalaj 

În cadrul unui stil de viață sănătos se recomandă a se presăra sau dizolva zilnic câte 21g/zi (6 lingurițe) pe deserturi, iaurt, musli, 

salate de fructe, etc. Se păstrează cu capacul pus, într-un loc uscat. 

Producator: Fauser Vitaquell Gmbh – Germania. 

Importator: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group srl, Luptătorilor 56 București (0721 328 509 sau www.depozitbio.ro) 

Informatii nutritionale la 100g: Energie - 3584kj (856kcal), Grasimi - 92g (dintre care Saturate - 14g, Mononesaturate – 22g, 

Polinesaturate – 56g), Glucide - 7g (dintre care Zaharuri - 3g), Proteine - 0g, Sare - 0g, Fosfor – 3,0g.  

Fiecare porție de 21g aduce: Fosfolipide – 20g (dintre care: Fosfatidil-colina - 4,4g (din care Colină - 0,6g), Fosfatidil-etanolamina - 

3,3g și Fosfatidil-inozitol - 3,3g), Acid Linoleic – 6,5g, Acid Alfa-linolenic 0,5g, Fosfor – 630mg (90%VNR*). * Valoarea Nutrițională de 

Referință. 

Mesaj nutrițional: 

Colina contribuie la: ■ Metabolismul normal al homocisteinei. ■ Metabolismul normal al lipidelor. ■ Menținerea funcțiilor normale a 
ficatului. 

Acidul linoleic contribuie la: ■ Menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului în sange, atunci când există un aport zilnic de 
10g. 

Acidul alfa-linolenic contribuie la: ■ Menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului în sange, atunci când există un aport zilnic 
de 2g. 

Acizii grași mononesaturați (MUFA) și/ sau Acizii grași polinesaturați (PUFA) contribuie la: ■ Menținerea concentrațiilor normale 
ale colesterolului în sange, atunci când grăsimile nesaturate înlocuiesc grăsimile saturate din dietă. (MUFA și PUFA sunt grăsimi 
nesaturate). 

Fosforul contribuie la: ■ Funcționarea normală a membranelor celulare. ■ Menținerea sănătății sistemului osos. ■ Menținerea 

sănătății dinților. ■ Metabolismul energetic normal.  
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