
 

PROXEEDıı: Plus 
Kiırnitin Kombinuyonu~ Vit.ımin Vi Mineı·.ııl i~ir&ın 
Takviye Edic:i Gıda 

Şekeı ve totlandıncı içerir. 

Net Miktu: 30 saşe 
İcinde-kilu: L-1,,.!rnitin furnarat (L- kamitin) sükroı, fnJ..'to2, asetil 
L-kamitin HU (as.etil L-kamitin), L-askorbik asit (Vit;ıımin C}. sitrik 
asit. doğal aroma ,•etid: limon, çinko laklat tıihidrat {çinko), 
radandırıcı : ~lfam K, sek-n)'Umca zenginlcştlrllmtş maya 
(!.elen~·um), ubidekarenon (koenzim Q10), topaklanma)'! 
önleyici; silikon dioksit:, sr}'anokobalamin fvitamin B12 falt 
bil e-şe,n ler: stalıi'f izör: trhcdyurn sitrdt asitlik düzenlı:yici : sitıik 
ası~ maltodcksırln) ptcrollmonoçluıamık asit (follk asıt). 

2uje'do!10gl için BRD l%1 
L- Kamit in 2000mg . 
Fruktoı 2000mg . 

A~tt L-Kamit!n 932mg . 
vır.amınc ıısmg 281 

Sitıik ,;sit 115 mg . 
KoenzimOI0 50 ITl'"J . 

Çlnko 14mg 140 

S.len\'Um 115µg l(1./ 

\'ıtamin 612 3.750µ9 150 

Follk,,slt SOO µg 250 

ORO: Oes!enme referans değei 

Ta1ısiye Edil en Günlük Porsiyon: Yeti~l:ioler için günde 2 kere birer 
sa;e kulbnıır. Bir ~/İ 1 su b.:ırdsçı (200 mO şo ,•eyJ: portaf,al suyu ile 
kanşrırar.1k s.-"lhah ve ,"lk,am yeme.lelerden tsncc içiniz. Pro>:OC'd Plus\n 
en az ardı)lk fr; 3ı)1 ık süre bo\.\ınca alınrna!ı öneı ilmekt~ ir. Önerilen 
miktMı !ışmayınız. 

Tavsi)ıe edilen tüketim tınihi ve ı:--arti no kun.ınur. altındadır. 

Muhafaıa Ko1ul l.ıııı : 25 ~ altıncf8ı kuru ve ~ rin bir yerde ~khyınız. 

Uyaııbı: Ta\ı'S~/C Gdllc----n gOnlOk !')!lrs~<ınu aşmayın. T,1h"ı~1~cdlcl 
gıdalar normal beslenmenin yer'int 9«eme2. Çocukların 
ulaş1ma)•acağı yerde sakbyırı. 

ilaç değildir. 
Haslalıkhrın ônl~mll'Si ,•eya tecttvi edirnesi amaayla k.ulllnılmaz. 
Harni!efik \'t: ernzirrne dönemi ife hartal ık veya ilaç k\Jllanılması 
dunımlarında d<ılcronınuıa danışın. Kesi imi} Vr!/ 3 açılmııambalajlan 
satın alma:,tnız. 

Menıeı: h.~y• 
Üretici Firma: E-Ph.1rrna Tn::-nto S.p.A.. Vla Prov1na 2, !-81 n Trento 
(TN) h:atyıı 

ihıac.ıııı Flrm• ve Adresi: Alr.ı<lgm.> ~2,ılthSdcncc S\/, 
c;, .,...,,.NOUdreı:lijk 55, >528 llG utrecht Hollanda 

İlh,ıl•tçı Fiımaı: EIP E<Zaaba~ ilaç Pazarlama AŞ. ~ üb:lere Cad.Ali 
Kaya Sok. lfo, 5 L,,ıı,ot 34394 lrtanbul, Tıirl:iyewww.eip,:om.tr 

ı>roxee-:ı• ?lus, Alfasıçm• S.p.A.- Bologna, ttafy firmasının tesc ill ı 
markasıdır. 

Tikv~ Edici Gıdi Oniy No: 
Ofü47 -01.1 1.2016 e Eaocıboşı 


