
CanaXantin kapszula
Kendermagolaj tartalmú étrend-kiegészítő asztaxantinnal és vitaminokkal

Jellemzői: A CanaXanthin készítmény összetevői közül a kenderolaj az 
omega-3, -6 és -9 telítetlen zsírsavak kiegyensúlyozott kombinációja, mely
    • hozzájárul a szív és az érrendszer egészségéhez,
    • pozitív hatással van a koleszterin- és glükózszintre,
    • az A- és D-vitaminnal együtt támogatja az immunrendszert,
    • hozzájárul az ízületek és izmok egészségéhez,
    • pozitív hatással van a bőrre.
Hatóanyag: 1 kapszula 2 kapszula
Szűz kendermagolaj 950 mg - 1.900 mg -
   - Omega-3 telítetlen zsírsavak 133 mg - 266 mg -
   - Omega-6 telítetlen zsírsavak 437 mg - 874 mg -
   - Omega-9 telítetlen zsírsavak 48 mg - 96 mg -
Asztaxantin 4 mg - 8 mg -
Kurkumaolaj 10 mg - 20 mg -
A- vitamin 400 μg 50% NRV  800 μg 100% NRV
D- vitamin 10 μg 200% NRV 20 μg 400% NRV
E- vitamin 12 mg 100% NRV 24 mg 200% NRV
* % NRV: a hatóanyag mennyisége a felnőtt napi beviteli referencia-érték 
százalékában 
Összetevők: Magokból nyert kendermagolaj (Cannabis sativa), zselatin, 
nedvesítőszer: glicerin, tisztított víz, asztaxantin (Haematococcus pluvialis algából), 
D-alfa-tokoferol, kurkumaolaj a növény gyökeréből (Curcuma longa), emulgeáló-
szer: szója lecitin, retinil-palmitát, kolekalciferol.
Adagolás: 1-2 kapszula naponta étkezés után, megfelelő mennyiségű folyadékkal 
fogyasztva. 
Tartalma: 60 kapszula  Nettó tömeg: 77,7 g 
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő nem 
helyettesíti a változatos étrendet és az egészséges életmódot. Ne fogyassza, ha 
túlérzékeny bármelyik összetevőjére. Fogyasztása gyermekeknek, állapotos és 
szoptató nőknek nem ajánlott.
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva 
tartandó!
Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, 
Csehország.       Származási hely: Csehország
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, 1985 Budapest
Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu
Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
Változat: CX/01        OGYÉI Notifi kációs szám: 27782/2021        HU 247 N
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