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Maxiluten x 30 tabl
 

Cena: 19,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Maxiluten w postaci tabletek jest produktem z wyciągami roślinnymi oraz witaminami i minerałami, które przyczyniają
się do utrzymania zdrowia oczu i prawidłowej ostrości widzenia, a także wspomagają ochronę siatkówki i soczewki oczu. Produkt może
być stosowany przez pacjentów dorosłych.

Na co jest Maxiluten? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej diety w składniki wspierające
kondycję i funkcjonowanie narządu wzroku. Szczególnie polecany jest osobom, które wraz z wiekiem zauważają pogarszanie się wzroku
(w tym zwłaszcza pacjentom po 50. roku życia) lub na co dzień narażone są na działanie czynników, które mogą osłabiać wzrok (praca
przy komputerze, trudne warunki oświetleniowe). W składzie suplementu diety znajduje się wysoka dawka luteiny, a także witamina C,
która wspomaga ochronę antyoksydacyjną komórek. Zawarty w suplemencie diety wyciąg z kwiatów róży stulistnej wspomaga zdrowie
oczu (w tym rogówki i siatkówki), a dzięki zawartości cynku i witaminy A, której źródłem jest beta-karoten, suplement diety wspomaga
utrzymanie prawidłowego widzenia.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Maxiluten. W skład 1 tabletki wchodzi 120 mg wyciągu z kwiatów aksamitki wzniesionej (w tym
24 mg luteiny), a także 40 mg wyciągu z kwiatów róży stulistnej oraz 24 mg wyciągu z kwiatów aksamitki wzniesionej (w tym 1,2 mg
zeaksantyny), a oprócz tego 7 mg beta-karotenu. Taka dawka beta-karotenu odpowiada 1169 µg ekwiwalentu retinolu, co stanowi 146%
RWS witaminy A. Oprócz tego w składzie 1 tabletki Maxiluten znajduje się 5 mg (50% RWS) cynku oraz 20 mg (25% RWS) witaminy C.
Skład tabletek uzupełniają substancje pomocnicze, czyli celuloza, hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek tytanu, dwutlenek krzemu oraz hydroksypropyloceluloza, a oprócz tego talk, kwasy tłuszczowe, indygotyna,
czerń brylantowa oraz wosk pszczeli i wosk carnauba. Maxiluten jest suplementem diety, który wymaga stosowania zgodnego z
zaleceniami producenta oraz w rekomendowanych przez niego dziennych dawkach. Wskazane jest przyjmowanie 1 tabletki Maxiluten
dziennie i nie należy przekraczać tej liczby. Tabletkę najlepiej połykać w całości, popijając odpowiednią ilością wody.

Suplement diety Maxiluten ma przeciwwskazania, więc nie każdy powinien go stosować. Przeciwwskazaniem jest uczulenie na
którykolwiek ze składników tabletek. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy nadwrażliwości po zażyciu tabletek Maxiluten, powinien odstawić
suplement diety i zasięgnąć porady lekarza. Jeżeli natomiast suplementację Maxiluten rozważa pacjentka w ciąży lub karmiąca piersią,

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/maxiluten-x-30-tabl.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

powinna skonsultować się z lekarzem, czy może produkt bezpiecznie stosować.

Suplementu diety Maxiluten nie należy traktować jako zamiennika zdrowej diety i stylu życia, ponieważ w żadnym wypadku ich nie
zastąpi i może jedynie je wzbogacać. Suplement diety powinien być przyjmowany w dawkach nie większych od wskazanych. Wszystkie
suplementy diety, w tym również Maxiluten, powinny być poza tym przechowywane tak, aby nie były widoczne i dostępne dla dzieci.

Opis
Wyciąg z kwiatów róży stulistnej - pomaga chronić zdrowie oczu (w tym siatkówki i soczewki).
Luteina oraz zeaksantyna - są składnikami barwnika plamki żółtej, będącej częścią siatkówki. W produkcie zostały użyte substancje
naturalnego pochodzenia, ze standaryzowanych wyciągów z kwiatów aksamitki wzniesionej.
Beta-karoten - jest źródłem witaminy A pomagającej w utrzymaniu prawidłowego widzenia.
Cynk - pomaga w utrzymaniu prawidłowego (ostrego, wyraźnego) widzenia oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu witaminy A. Ponadto wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego oraz utrzymanie prawidłowych funkcji
poznawczych.
Witamina C - przyczynia się do ochrony organizmu (w tym oka) przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Składniki suplementu diety Maxiluten korzystnie wpływają na:

zdrowie oczu
utrzymanie prawidłowej ostrości widzenia
ochronę siatkówki i soczewki oczu

Suplement diety Maxiluten zawiera wysoką dawkę luteiny jak również zeaksantynę oraz witaminy i minerały (witamina C, beat-karoten
jako źródło witaminy A i cynk) mogące korzystnie wpływać na wzrok. Maxiluten suplement diety przeznaczony jest dla osób
odczuwających z wiekiem pogarszanie się wzroku oraz osób narażonych na działanie czynników prowadzących do osłabienia wzroku.

Cechy

składniki suplementu diety wpływają na: zdrowie oczu
wysoka dawka luteiny 24 mg

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej standaryzowany na luteinę, beta-karoten, substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z kwiatów róży stulistnej, wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej standaryzowany
na zeaksantynę, kwas L-askorbinowy, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, tlenek cynku, barwnik: dwutlenek
tytanu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, talk oraz kwasy tłuszczowe,
barwniki: indygotyna oraz czerń brylantowa PN, substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk carnauba

Wartości odżywcze 1 tabletka
Wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej 120 mg
w tym luteina 24 mg
Wyciąg z kwiatów róży stulistnej 40 mg
Wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej 24
w tym zeaksantyna 1,2 mg
Beta-karoten 7 mg**
Cynk 5 mg (50%)*
Witamina C 20 mg (25%)*
*% referencyjnej wartości spożycia
**odpowiada 1160 µg ekwiwalentu retinolu, co stanowi
145% referencyjnej wartości spożycia dla witaminy A.

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 1 tabletka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w
miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem
produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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.
 

Galeria
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