
 
 

Sundose For Training Support 

Suplement diety. Produkt może zawierać składniki odzwierzęce (kolagen z 
ryb) oraz soję. 

 
    Oświadczenia zdrowotne: 

• Cynk i Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu 
odpornościowego w trakcie intensywnych ćwiczeń fizycznych i po nich.  

• Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania kości.  

• Witamina C i magnez przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego.  

• Potas i magnez pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.  
• Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.  
• Magnez pomaga w prawidłowej syntezie białka. 

Zawartość opakowania:  

Słoiczek z laktoferyną: 30 kapsułek twardych. 

Słoiczek z koenzymem Q10, wit. C, potasem i magnezem: 90 kapsułek twardych. 

 

Kapsułka Twarda 1
Dzienna porcja 

Laktoferyna 200 mg 

 

Kapsułka Twarda 1
Dzienna porcja 

2 RWS 

Witamina C 200 mg 250% 

Potas 300 mg 15% 

Magnez  150 mg 40% 

Koenzym Q10 50 mg - 

 

1
Dzienna porcja –1 Kapsułka twarda z laktoferyną, 3 Kapsułki twarde z 

koenzymem Q10, wit. C, potasem i magnezem 

2 RWS - dzienne referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych. 

 

    Zalecana dzienna porcja do spożycia 

1 x Kapsułka laktoferyną / dzień. 

3 x Kapsułka twarda z koenzymem Q10, wit. C, potasem i magnezem / dzień. 
 

Kapsułki należy popić wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w 

ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej 

diety. 

Składniki: 

Kapsułka twarda: Laktoferyna (z mleka), składnik otoczki: 
hydroksypropylometyloceluloza. 

Kapsułka twarda: ekstrakt z aceroli (50% witaminy C), cytrynian potasu, 
cytrynian magnezu, ubichinon, składnik otoczki: 
hydroksypropylometyloceluloza. 

Najlepiej spożyć przed: Patrz data na opakowaniu jednostkowym. 

Warunki przechowywania: 

Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. Chronić przed 
dziećmi. 

Uwaga: 

Przeciwskazanie - nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. 

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej i 

zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. 

Masa netto: 83,7 g 

Wyprodukowano przez: 
Sundose sp. z o.o. 
Ul. Vetterów 1 
20-277 
Lublin. 


