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Klarin perfekt x 30 kaps
 

Cena: 30,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Tabletki

Producent FARMAPOL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej sojowy rafinowany, żelatyna wieprzowa, olej lniany zimnotłoczony, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), kwas L-askorbinowy,
glukonian cynku, ekstrakt z owoców borówki czernicy, ekstrakt z kwiatów aksamitki rozpierzchłej (źródło luteiny i zeaksantyny),
substancja zagęszczająca (olej palmowy rafinowany), ekstrakt z kory sosny syberyjskiej, substancje zagęszczające (olej kokosowy
rafinowany, całkowicie uwodorniony/utwardzony, wosk pszczeli żółty), octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, L-
selenometionina, emulgator (lecytyna sojowa), L-glutation, glukonian manganu, chlorowodorek pirydoksyny, siarczan miedzi (II),
chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, barwnik (dwutlenek tytanu), cyjanokobalamina, nośnik (krzemian glinowo-potasowy), barwnik (tlenki
i wodorotlenki żelaza), kwas pteroilomonoglutaminowy, barwnik (koszenila).

1 kapsułka zawiera:

witamina C - 80 mg (100% RWS)
magnez - 20 mg (5,3% RWS)
witamina B3 - 16 mg (100% RWS)
witamina E -12 mg (100% RWS)
cynk - 10 mg (100% RWS)
witamina B6 - 2,8 mg (200% RWS)
witamina B2 - 1,4 mg (100% RWS)
witamina B1 - 1,1 mg (100% RWS)
mangan - 1 mg (50% RWS)
miedź - 1 mg (100% RWS)
witamina B9 - 200 μg (100% RWS)
selen - 55 μg (100% RWS)
witamina B12 - 1 μg (40% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
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Masa netto
30 kapsułek a 1,1 g

Charakterystyka
Przeznaczony dla osób dorosłych chcących utrzymać oczy w zdrowiu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie
Zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.
ul. Św. Wojciech 29
61-749 Poznań

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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