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Maculoft x 30 kaps
 

Cena: 28,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent VERCO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej rybi (źródło DHA i EPA); żelatyna; substancja utrzymująca wilgoć: glicerol; ekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionej Tagetes erecta L.
(źródło luteiny i zeaksantyny); nośnik: wosk pszczeli żółty; emulgator: olej sojowy; octan DL-alfa-tokoferylu; emulgator: lecytyna sojowa;
tlenek cynku; amid kwasu nikotynowego; L-selenometionina; przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli; nośnik: dwutlenek krzemu;
cyjanokobalamina; chlorowodorek pirydoksyny; ryboflawina; kwas pteroilomonoglutaminowy; cholekalcyferol; barwnik: tlenki i
wodorotlenki żelaza; sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego.

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z kwiatu aksamitki wzniesionej - 50 mg*, w tym:
Luteina - 10 mg*
Zeaksantyna - 2 mg*

Olej rybi - 385 mg* w tym:
EPA (kwas elkozapentaenowy) - 125 mg*
DHA (kwas dokozaheksaenowy) - 84,7 mg*

Witamina D - 25 µq (1000 IU) (500% RWS)
Witamina E - 12 mg (100% RWS)
Cynk - 7,5 mg (75% RWS)
Selen - 25 µq (45% RWS)
Ryboflawina - 1,4 mg (100% RWS)
Niacyna - 8 mg (50% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Kwas foliowy - 200 µq (100% RWS)
Witamina B12 - 2,5 µq (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
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Masa netto
Zawartość: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Suplement diety zawierający odpowiednio dobrane składniki takie jak luteinę, zeaksantynę, kwasy tłuszczowe omega-3 (EPA,
DHA), witaminę D, witaminy z grupy B, witaminę E oraz minerały: cynk i selen.
Cynk i ryboflawina (witamina B2) pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia.
Cynk, selen, witamina E i ryboflawina przyczyniają się do ochrony składników komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym pod
wpływem wolnych rodników tlenowych.
Zastosowanie: Uzupełnienie diety w składniki wspierające funkcjonowanie narządu wzroku.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli: 1 kapsułka dziennie.

Przechowywanie
Preparat przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej (15-25°C).

Producent
Verco S.A., Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6u, 01-015 Warszawa

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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