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Bioretinof x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 53,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z owoców borówki czarnej (Vaccinium myrillus L.), substancja wypełniająca - celuloza , witamina C (kwas L-askorbinowy),
nośnik - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, witamina E (octan DL-alfa tokoferylu), substancja przeciwzbrylająca -
dwutlenek krzemu, cynk (glukonian cynku), trokserutyna, rutyna, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina); otoczka: substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza,
hydroksypropyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca - talk, substancja przeciwpianotwórcza - kwasy tłuszczowe, barwniki: dwutlenek
tytanu, indygotyna, azorubina

1 tabletka powlekana zawiera:

Ekstrakt z owoców borówki czarnej - 460 mg*
w tym antocyjany 25% - 115 mg*

Witamina C- 50 mg (62,5% RWS)
Witamina E - Witamina E (100 % RWS)
Trokserutyna - 10 mg*
Rutyna - 10 mg*
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Witamina B6 - 2mg (143% RWS)
Witamina B2 - 1,4 mg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 tabletek powlekanych x 852 mg
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Charakterystyka
Bioretinof to okulistyczny suplement diety przeznaczony dla osób pragnących wzmocnić naczynia krwionośne w obrębie narządu
wzroku.
Składniki preparatu mają na celu uzupełnianie codziennej diety osób:

pragnących wzmocnić i uszczelnić naczynia krwionośne w obrębie narządu wzroku
pragnących utrzymać prawidłowe widzenie
obciążających wzrok poprzez długotrwałą pracę przy komputerze, oglądanie telewizji, pracę w złym oświetleniu

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed
zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
1 tabletka powlekana dziennie podczas posiłku.

Przechowywanie
Suplement diety BIORETINOF należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w ciemnym i suchym miejscu w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
LEK-AM Sp. z o.o.,
ul. Ostrzykowizna 14A, 05-170 Zakroczym

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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