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Natures Aid 
Quantum Elite Multi-nutrient formula 
Maisto papildas. Multivitaminai ir mineralai optimaliam produktyvumui. 
30 tablečių 
Grynasis kiekis: 58 g. 
 
Be dirbtinių skonio stipriklių, dažiklių, konservantų. 
Be laktozės. 
Be mielių. 
Be glitimo.  
Tinka vegetarams ir veganams. 
 

 Vitaminas B2, niacinas padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. 

 Vitaminai B6, B12, niacinas, tiaminas padeda palaikyti nervų sistemos veiklą, 
normalią psichologinę funkciją. 

 Pantoteno rūgštis padeda palaikyti normalią protinę veiklą. 

 Vitaminai B12, C, biotinas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. 

 Vitaminai C, D, cinkas, selenas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos 
veiklą. 

 Cinkas padeda palaikyti normalią angliavandenių, riebalų rūgščių apykaitą, 
normalią plaukų, nagų, odos būklę. 

 Vitaminas A, cinkas padeda išsaugoti normalų regėjimą. 
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. 
 
Sudedamosios dalys. Tirštiklis mikrokristalinė celiuliozė, kalcio L-askorbatas, lipnumą 
reguliuojanti medžiaga dikalcio fosfatas, kalcio pantotenatas, d-alfa tokoferilo rūgšties 
sukcinatas, tiamino hidrochloridas, piridoksino hidrochloridas, citrinų rūgšties magnio 
druskos, riboflavinas, nikotinamidas, karotenoidų mišinio kompleksas (gliukozė, 
karotenoidų mišinys: beta karotenas, alfa karotenas, kriptoksantinas, zeaksantinas, 
liuteinas), žaliųjų dumblių (Dunaliella salina) sausasis ekstraktas, lipnumą reguliuojanti 
medžiaga silicio dioksidas, D-alfa-tokoferolis, lipnumą reguliuojanti medžiaga trikalcio 
fosfatas), lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, cinko citratas, tabletės 
apvalkalas (tirštiklis natrio karboksimetilceliuliozė, dekstrinas, dekstrozės monohidratas, 
emulsiklis sojų lecitinas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga trinatrio citratas), inozitolis, 
para-amino benzoinė rūgštis, cholino bitartratas, tirštiklis natrio karboksimetilceliuliozė, 
L-selenometionino kompleksas (L-selenometioninas, lipnumą reguliuojanti medžiaga 
dikalcio fosfatas), lipnumą reguliuojanti medžiaga augalinės kilmės riebalų rūgščių 
magnio druskos, tirštiklis hidroksipropilmetilceliuliozė, mangano gliukonatas, vitamino 
D3 kompleksas (vidutinės grandinės trigliceridai, cholekalciferolis), geležies fumaratas, 
vitamino B12 kompleksas (cianokobalaminas, lipnumą reguliuojanti medžiaga kalcio 
fosfatas), vario gliukonatas, chromo pikolinatas, pteroilmonoglutamo rūgštis, D-biotinas.  
 

 1 tabletėje 

Karotenoidų mišinys, kuriame: 5 mg 

- beta karoteno  4,73 mg 

atitinka vitamino A 788 µg (99 % RMV*) 

- alfa karoteno 175 µg 

- kitų karotenoidų (kriptoksantino, 
zeaksantino, liuteino) 

100 µg 

Vitaminas D3 20 µg (400% RMV*) 

Vitaminas E 67 mg (558% RMV*) 



Vitaminas C 160 mg (200 % RMV*) 

Tiaminas (vitaminas B1) 50 mg (4545 % RMV*) 

Riboflavinas (vitaminas B2) 50 mg (3571 % RMV*) 

Niacinas (vitaminas B3) 50 mg (313 % RMV*) 

Vitaminas B6 50 mg** (3571 % RMV*) 

Folio rūgštis 400 µg (200 % RMV*) 

Vitaminas B12 50 µg (2000 % RMV*) 

Biotinas 50 µg (100 % RMV*) 

Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) 100 mg (1667 % RMV*) 

Geležis 2 mg (14 % RMV*) 

Magnis 10 mg (2,7 % RMV*) 

Cinkas 10 mg (100 % RMV*) 

Manganas 1 mg (50 % RMV*) 

Varis 0,5 mg (50 % RMV*) 

Selenas 100 µg (182 % RMV*) 

Chromas 100 µg (250 % RMV*) 

Para-amino benzoinė rūgštis 25 mg 

Cholino bitartratas 25 mg 

Inozitolis 25 mg 

*RMV- referencinė maistinė vertė.  
**Ilgalaikis vitamino B6 vartojimas gali sukelti dilgčiojimą ir galūnių tirpimą. 
 
Vartojimas. Suaugusiesiems nuo 18 metų vartoti po 1 tabletę per dieną valgio metu. 
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas 
kaip maisto pakaitalas. Nėščioms ir maitinančioms moterims, bei tiems, kurie vartoja 
receptinius vaistus ar turi ypatingų medicininių būklių, pasikonsultuoti su gydytoju ar 
vaistininku prieš vartojimą. Nevartoti, jeigu pakuotės sandarumas yra pažeistas. 
 
Laikymas. Vaikams nepasiekiamoje, sausoje, vėsioje vietoje. 
Geriausias iki ... (pabaigos)/ Partijos Nr.: žr. ant pakuotės apačios. 
 
Gamintojas: Natures Aid Ltd, Preston, PR4 2DQ, Jungtinė Karalystė. 
 
Platintojas: UAB „STADA Baltics“, A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva. El. 
paštas: stada.baltics@stada.com. 
 
 


