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MEGA
FOOD SUPPLEMENT

MINERALS

MEGA MINERAL PACK. 
Suplement diety. KOMPLEKS 

MAKRO I MIKROELEMENTÓW. Porcja produktu zalecana do 
spożycia w ciągu dnia to 2 kapsułki. SPOSÓB UŻYCIA: Jednorazową 
porcję produktu 1 kapsułkę popić ok. 300 ml wody. Stosować 2 razy 
dziennie, najlepiej bezpośrednio po posiłku. SKŁADNIKI: MEGA 
MINERAL COMPLEX [sole wapniowe kwasu ortofosforowego; 
węglan potasu; tlenek magnezu; węglan magnezu; fumaran żelaza; 
maltodekstryna; siarczan cynku; siarczan manganu; siarczan miedzi; 
jodek potasu; chlorek chromu; molibdenian sodu; selenian sodu]; 
otoczka kapsułki (żelatyna; barwniki – dwutlenek tytanu, błękit 
patentowy V); substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe 
kwasów tłuszczowych. OSTRZEŻENIA: Nie należy przekraczać 
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być 
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Preparat nie jest 
przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących 
Zróżnicowana dieta i zdrowy styl życia są ważne. Produkt może 
zawierać: mleko, soję, zboża zawierające gluten, jaja, 
orzeszki ziemne i orzechy. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA: 
Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w zamkniętym 
opakowaniu, w temp. 15–25°C, w miejscu niedostępnym dla 
małych dzieci. NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM, NUMER 
PARTII PRODUKCYJNEJ: Patrz spód opakowania.

Producent: TREC NUTRITION Sp. z o.o., ul. Śmidowicza 48, 
81-127 Gdynia, POLAND.

*Referencyjna Wartość Spożycia/**Dzienna porcja produktu.

Składniki Aktywne
MEGA MINERAL COMPLEX
Wapń
Potas
Magnez
Żelazo
Cynk
Mangan
Miedź
 
Jod
Selen
Molibden
Chrom

w 2 kap.**
xxxx

320 mg (40%*)
300 mg (15%*)

187,5 mg (50%*)
14,00 mg (100%*)
10,00 mg (100%*)

1,80 mg (90%*)
1,00 mg (100%*)

1000,00 µg (100%*) 
150,00 µg (100%*)

55,00 µg (100%*)
50,00 µg (100%*)
40,00 µg (100%*)

w 1 kap.
xxxx

160 mg (20%*)
150 mg (7,5%*)

93,75 mg (25%*)
7,00 mg (50%*)
5,00 mg (50%*)
0,90 mg (45%*)
0,50 mg (50%*)

500,00 µg (50%*) 
75,00 µg (50%*)
27,50 µg (50%*)
25,00 µg (50%*)
20,00 µg (50%*)

104,9 gMasa
nettoPL

FOR EVERYDAY
USE

MINERAL
COMPLEX

HIGH
QUALITY

MINERAL PACK

x 1165 mg
90 caps.

NET WT.
104,9 g


