
 

Spektrum Energy Q10 PLUS 
Maisto papildas 

30 tab. 

 
 
Įpatybės: 

 Folio ir pantoteno rūgštys, niacinas, riboflavinas ir vitaminas B6 padeda mažinti 
pavargimo jausmą ir nuovargį 

 Vitaminas C, A, varies, geležis, selenas ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės 
sistemos veiklą 

 Vitaminas A ir cinskas padeda išsaugoti normalų regėjimą 

 Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą 

 Vitaminai B2, B3, B5 ir B6 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį 
 
Walmark Spektrum Energy: 

 21 vitaminas ir mineralas kasdieniam vartojimui 

 Praturtinta kofermentu Q10 

 Dienos dozė vienoje tabletėje 
 
Be bičių produktų 
Iš natūralaus šaltinio 
 

Dienos dozėje yra:  1 tab. % RMV* 

Kofermento Q10 10,0 mg - 

Vitamino A 800,0 μg 100 

Vitamino B1 (tiamino) 1,1 mg 100 

Vitamino B2 (riboflavino) 1,4 mg 100 

Vitamino B3 (nikotinamido) 16,0 mg 100 

Vitamino B5 (pantoteno 
rūgšties) 

6,0 mg 100 

Vitamino B6 (piridoksino) 1,4 mg 100 

Vitamino B12 
(cianokobalamino) 

2,5 μg 100 

Vitamino C 80,0 mg 100 

Vitamino D3 5,0 μg 100 

Vitamino E 12,0 mg 100 

Vitamino K 75,0 μg 100 

Folio rūgšties 200,0 μg 100 

Biotino 50,0 μg 100 

Magnio 100,0 mg 27 

Kalcio 120,0 mg 15 

Jūros dumblių ekstraktas, 
sudaro 0,1% jodo 

150,0 mg - 

Mangano 2,0 mg 100 

Vario 1,0 mg 100 

Seleno 55,0 μg 100 



 
Cinko 10,0 mg 100 

Geležies 14,0 mg 100 
*RMV% - referencinė maistinė vertė;  
 - referencinė maistinė vertė nenustatyta 
 

Vartojimo instrukcija: 1 tabletė per dieną, užgerkite vandeniu. 
 
Sudedamosios dalys: kalcio karbonatas, lipnumą reguliuojanti medžiaga: celiuliozė; magnio 
oksidas, Kelp jūros dumblių (Fucus vesiculosus) ekstraktas, L-askorbo rūgštis, geležies 
fumaratas, DL-alfa-tokoferilacetatas, cinko citratas, selenu papildytos mielės, stabilizatoriai: 
hidroksipropilmetilceliuliozė, hidroksipropilceliuliozė, skersinio ryšio natrio 
karboksimetilceliuliozė; lipnumą reguliuojančios medžiagos: talkas, riebalų rūgščių magnio 
druskos, silicio dioksidas; mangano gliukonatas, nikotinamidas, vidurinės grandies 
trigliceridai, kofermentas Q10, fitomenadionas, vario gliukonatas, D-pantotenatas, kalcis, 
retinilo acetatas, D-biotinas, cholekalciferolis, piridoksino hidrochloridas, tiamino 
hidrochloridas, riboflavinas, drėgmę išlaikanti medžiaga: glicerolis; dažikliai: titiano dioksidas, 
geležies oksidas ir hidroksidas; cianokobalaminas, pteroilmonoglutamo rūgštis. 
 
Įspėjimai: Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota 
mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto 
pakaitalas. Netinkamas vaikams iki 12 metų amžiaus, nėščioms ir krūtimi maitinančioms 
moterims. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje! Laikyti sausoje ir tamsioje vietoje ne 
aukštesnėje ne 25 °C temperatūroje gamintojo pakuotėje. Saugoti nuo tiesioginių saulės 
spindulių. 
 
Geriausias iki...(pabaigos): nurodyta ant šoninės pakuotės pusės (EXP). Tinkamumo laikui 
pasibaigus, papildo vartoti negalima. 
 
Gamintojas: WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Čekija. 
 
Gamintojo atstovas: UAB „Walmark“, Mėnulio g. 7, Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 210 19 40, 
www.idelyn.lt 
 
Grynasis produkto kiekis: 42,0 g 

Partijos nr. 

 www.walmark.lt  
 


