
Möller’s TOTAL are o formulă modernă, concepută la o fabrică de top din Danemarca, cu mare 
atenție la detalii. Combină într-o doză unică pe zi: 

• 1 capsulă cu acizi grași polinesaturați Omega-3 
• 1 comprimat cu extract standardizat de rădăcină de Ginseng și alte extracte naturale, 

vitamine și minerale. 

Prin ce se diferențiază Möller’s TOTAL de alte suplimente? 

• 25 de ingrediente active 
• Conținut ridicat de extract standardizat de rădăcină de Panax Ginseng 
• Capsula mică, bogată în acizi grași Omega-3, fară gust de pește ulterior înghițirii 
• Comprimatul are formă de migdală, fiind ușor de administrat. 
• Ambalaj practic! Fiecare blister este marcat cu zilele săptamânii. 

Indicații: 

➢ Reducerea oboselii și a extenuării 

100 mg extract standardizat de rădăcină de Panax ginseng, cu 8% ginsenozide, cunoscut și ca 

„rădăcina vieții” are proprietăți tonice și energizante, menținând capacitățile fizice și mentale în caz 

de slăbiciune, epuizare, oboseală și pierderea concentrării. 

➢ Susținerea imunității 

(Vit. D, Vit. C, Vit. A) Vitamina D este prezentă atât în capsulă, cât și în comprimatul filmat, rezultând 

un total de 800 UI (unități internaționale). 

➢ Ajută sistemul cardiovascular 

Acizii grași esențiali polinesaturați Omega-3 (DHA și EPA)* contribuie la funcția normală a inimii. 

 *efectul benefic se obține în condițiile unui consum zilnic de 250 mg EPA și DHA 

➢ Funcționarea normală a sistemului muscular (Mg) și menținerea funcției normale a 

acestuia (Vitamina D) 

➢ Funcționarea normală a sistemului nervos (Vitamine: B1, B2, B3, B6, B12, C; mineralele: Cu, 
I, Mg; Ginseng-coreean, Rhodiola rosea, Păducel), menținerea sănătății psihice (Vitaminele: 
B1, B3, B6, B12, C, acid folic; Mg) 

 

Doze si Mod de administrare:  

Câte 1 capsulă și 1 comprimat filmat pe zi, cu o cantitate suficientă de apă. Se recomandă cure de 3 

luni, urmate de 3 saptămâni de pauză. 

Pentru ușurința utilizării, fiecare blister este marcat cu zilele săptămânii.  

Nu se recomandă femeilor însărcinate sau celor care alăptează. 

 


