
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Maxiluten 30 tabl.
 

Cena: 24,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: AFLOFARM

ILOŚĆ: 30 tabletek

 

OPIS:

Suplement diety Maxiluten zawiera wysoką dawkę luteiny jak również zeaksantynę oraz witaminy i minerały: witamina C, beta-karoten
jako źródło witaminy A i cynk.

 

ZASTOSOWANIE:

Maxiluten zawiera wyciągi roślinne, które wpływają korzystnie na zdrowie oczu, utrzymanie prawidłowej ostrości widzenia, ochronę
siatkówki i soczewki oczu. Suplement diety przeznaczony jest dla osób odczuwających z wiekiem pogarszanie się wzroku oraz osób
narażonych na działanie czynników prowadzących do osłabienia wzroku. 

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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1 tabletka dziennie.

 

SKŁAD:

Celuloza (substancja wypełniająca), luteina, beta-karoten, hydroksypropyłometyloceluloza (substancja glazurująca), wyciąg z kwiatów
róży stulistnej, wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej, kwas L-askorbinowy, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja
glazurująca), tlenek cynku, dwutlenek tytanu (barwnik), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), hydroksypropyloceluloza
(substancja glazurująca), talk (substancja glazurująca), kwasy tłuszczowe (substancja glazurująca), indygotyna (barwnik), czerń
brylantowa (barwnik), wosk pszczeli i wosk carnauba (substancje glazurujące).

 

OSTRZEŻENIA:

Nie należy stosować preparatu w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

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

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

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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