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Aura Herbals Luteina + Zeaksantyna + Witamina A + Kwas
DHA 30 ml
 

Cena: 36,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej z ryb atlantyckich, ekstrakt z aksamitki wzniesionej (standaryzowany na 20% luteiny i 4% zeaksantyny), przeciwutleniacz:
mieszanina tokoferoli, palmitynian retinylu (witamina A).

15 kropli zawiera:
Luteina 20 mg*
Zeaksantyna 4 mg*
Witamina A 120 µg (15%RWS)
Kwas DHA 41 mg*
Kwas EPA 64 mg*

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
30 ml - 60 dziennych porcji.

Charakterystyka

Suplement diety zawierający skoncentrowany ekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionej, standaryzowany na luteinę i
zeaksantynę.
Preparat wzbogacony o witaminę A, kwasy Omega-3 (w tym DHA i EPA) z najwyższej jakości ryb atlantyckich (z Makreli
atlantyckiej, Sardeli i Sardynek atlantyckich).
Witamina A przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie
15 kropli odmierzyć na łyżeczce i spożyć bezpośrednio lub wymieszać z innym płynem. Przed użyciem mocno wstrząsnąć.

Przechowywanie
Przechowuj suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C. Suplement diety przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
AURA HERBALS Jarosław Paul
ul. 23 Marca 77/3
81-820 Sopot, POLAND

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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