
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

SuperOptic kaps.elast. 60 kaps.MEDANA
 

Cena: 56,73 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.elast.

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

ILOŚĆ: 60 kapsułek

 

Suplement diety zawierający składniki przyczyniające się do utrzymania prawidłowego widzenia.

 

 

ZASTOSOWANIE:

SuperOptic suplement diety polecany jest dla osób powyżej 40 roku życia ze względu na pogorszenie wzroku związane z wiekiem, a
także młodszych, których narząd wzroku jest szczególnie narażony na niekorzystne działanie czynników środowiskowych/zewnętrznych
tzn.:

- pracujących przy komputerze

- palących papierosy
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- przebywających w zadymionych pomieszczeniach

- narażonych na intensywne światło słoneczne

- spędzających wiele godzin na czytaniu lub oglądaniu TV

- prowadzących pojazdy po zmroku.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 kapsułka dziennie. Kapsułkę należy popić niewielką ilością płynu. Zaleca się przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku.

Nie rozgryzać, nie ssać.

 

Sk?adnik Zawarto?? w 1 kapsu?ce % zalecane dzienne spo?ycie

Kwasy t?uszczowe Omega- 3 , w

tym:

DHA

315 mg

250 mg

---

---

Luteina 10 mg ---

Zeaksantyna 500 mcg ---

Witamina A (ekwiwalent retinolu) 400 mcg 50 %

Witamina C 60 mg 75 %

Witamina E - ekwiwalent alfa-
tokoferolu

10 mg 83 %

Tiamina (Witamina B1) 1,4 mg 127 %

Ryboflawina (Witamina B2) 1,6 mg 114 %

Niacyna - ekwiwalent niacyny
(Witamina B3)

18 mg 113 %

Witamina B6 2 mg 143 %

Witamina B12 1 mcg 40 %

Kwas foliowy (Witamina B9) 200 mcg 100 %

Cynk 15 mg 150 %

Mangan 2 mg 100 %

Mied? 1 mg 100 %

Selen 40 mcg 73 %
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SKŁAD:

Kwasy tłuszczowe (w tym kwasy tłuszczowe omega-3) pochodzące z oleju z ryb, żelatyna, witamina C (kwas L-askorbinowy), glicerol -
substancja utrzymująca wilgoć, roślinny olej MCT, olej z krokosza barwierskiego, celuloza mikrokrystaliczna -nośnik, witamina B3 (amid
kwasu nikotynowego), cynk (tlenek cynku), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), luteina, lecytyna sojowa - stabilizator, dwutlenek
krzemu - stabilizator, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), mangan (siarczan manganu), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1
(monoazotan tiaminy), miedź (siarczan miedzi), zeaksantyna, witamina A (palmitynian retinylu), kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy), tlenek żelaza czerwony oraz tlenek żelaza żółty - barwniki, selen (selenian sodu), witamina B 12
(cyjanokobalamina).

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

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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