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Maculoft kaps. 30 kaps.
 

Cena: 32,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent VERCO

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: VERCO

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

OPIS:

Maculoft to suplement diety zawierający odpowiednio dobrane substancje: luteina, zeaksantyna, kwasy omega-3 (DHA i EPA), witamina
D3, witaminy z grupy B, antyoksydanty oraz minerały: cynk i selen.

 

ZASTOSOWANIE:

Zaleca się stosowanie w ramach suplementacji składników wspierających prawidłowy przebieg procesu widzenia. Zawarte w preparacie
substancje takie jak cynk i witamina B2 pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Cynk, selen, witamina E, witamina C i witamina
B2 pomagają w ochronie struktur komórkowych przed działaniem oksydacyjnym. Witamina C, witamina B2, B6 i B12 pomagają w
prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Dodatkowo, cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu witaminy
A, która bierze czynny udział w procesach widzenia, a witamina C zapewnia prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 kapsułka na dobę. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

 

SKŁAD:

Olej rybi mikrokapsułkowany (40% oleju rybiego); nośnik: skrobia kukurydziana - ekstrakt z kwiatów aksamitka wzniesionego Tagetes
erecta L (20% luteiny, 4% zeaksantyny; żelatyna - nośnik: maltodekstryna; kwas L-askorbinowy; glukonian cynku; substancja
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; DL-alfa-tokoferol; Selohvita C (nośnik: węglan wapnia, selenin sodu IV); amid kwasu
nikotynowego; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; nośniki: sukraloza, guma arabska; trójglicerydy;
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; ryboflawina; chlorowodorek pirydoksyny; barwniki: dwutlenek tytanu, ryboflawina;
kwas pteroilomonoglutaminowy; regulatory kwasowości: cytrynian sodu, kwas cytrynowy; cholekalcyferol; cyjanokobalamina.

 

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować w razie uczulenia na składniki preparatu. 

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Suplementy diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przechowywać, w temperaturze pokojowej poniżej (15-25 stopni Celsjusza).

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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