
Maistinės 
medžiagos:

3 tabletėse/  
6 tabletėse % RMV*

Kalcio 175 mg/ 350 mg 21,9 %/ 43,8 %
Magnio 60 mg/ 120 mg 16 %/ 32 %
Cinko 2,5 mg/ 5 mg 25 %/ 50 %
Geležies 2,5 mg/ 5 mg 17,9 %/ 35,8%
Vario 0,5 mg/ 1 mg 50 %/ 100 %
Molibdeno 25 µg/ 50 µg 50 %/ 100 %
Chromo 20 µg/ 40 µg 50 %/ 100 %
Seleno 15 µg/ 30 µg 27,3 %/ 54,6 %
*Referencinės maistinės vertės procentinė dalis.

Sudedamosios dalys
Citrinų rūgšties kalcio druskos, maltodekstrinas, 
emulsiklis hidroksipropilceliuliozė, citrinų rūgšties 
magnio druskos, magnio oksidas, cinko citratas, ge-
ležies citratas, natrio citratas, vario citratas, chromo 
(III) chloridas, natrio molibdatas (molibdenas (VI)), 
natrio selenitas, lipnumą reguliuojančios medžiagos 
natrio karboksimetilceliuliozė, riebalų rūgščių 
magnio druskos ir silicio dioksidas.

Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. 

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas  
kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi  
ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

Laikyti sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Compact
rūgštinės-bazinės tabletės

Maisto papildas

Basica® Compact
• Maisto papildas, kurio sudėtyje yra 

mikroelementų ir mineralinių medžiagų.
• Mažos lengvai nuryjamos tabletės

Informacija diabetikams
Viena maisto papildo paros dozė (6 tabletės), 
atitinka < 0,1 DV (duonos vienetus).

Vartojimas
Gerti po 3 tabletes ryte ir vakare.  
Galima vartoti prieš arba po valgio.

Maisto papildas  
Basica® Compact
Grynasis kiekis. 50 g (120 tablečių)

Geriausias iki: ... (pabaigos)
Partija:

Basica® Compact
Maisto papildas

Stabili rūgščių ir bazių pusiausvyra ir gera  
medžiagų apykaita yra svarbūs gyvybingumui  
ir produktyvumui.

Streso kupinoje kasdienybėje yra svarbi  
subalansuota mityba, kad organizmas galėtų  
neutralizuoti rūgštis.

Basica® Compact papildo mitybą mineralinėmis 
medžiagomis ir vertingais mikroelementais:
• cinkas padeda palaikyti normalią  

rūgštinę–bazinę apykaitą;
• magnis ir geležis padeda mažinti pavargimo 

jausmą ir nuovargį;
• kalcis, magnis ir varis padeda palaikyti  

normalią energijos apykaitą.

Platintojas
UAB ,,Armila“, Ateities g. 10, Vilnius,  
Tel./faks. 277 7596
www.basica.lt

Gamintojas

Protina Pharm, GmbH
D-5737 Ismaning
Vokietija


