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Maxivision total x 30 kaps
 

Cena: 20,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent ASA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Składniki (na 1 kapsułkę): olej rybi (składnik pochodzący z ryb) zawierający nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 – 500 mg, (w tym
kwas dokozaheksaenowy: DHA) – 250 mg i kwas eikozapentaenowy (EPA) – 34,6 mg), ekstrakt z nagietka (Calendula officinalis) - 100
mg (zawierający 20 mg luteiny), witamina C (jako L-askorbinian wapnia) – 30 mg, cynk (jako mleczan cynku) – 15 mg, witamina E (jako
octan D-alfa-tokoferylu, co stanowi ekwiwalent 6,7 mg alfa-tokoferolu) – 10 mg, zeaksantyna – 1 mg (pochodząca z ekstraktu z nagietka
(Calendula ocinalis)), selen (jako drożdże wzbogacone w selen) – 50 mcg.

Substancje dodatkowe: nośnik: glicerol, barwniki kapsułki: dwutlenek tytanu, tartrazyna, czerwień Allura AC.

Substancje pomocnicze: żelatyna (otoczka kapsułki), nośnik: olej sojowy.

zawartość 1 kapsułki:

Olej rybi zawierający nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 500 mg*
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) 250 mg*
Kwas eikozapentaenowy (EPA) 34,6 mg*

Ekstrakt z nagietka 20% (Calendula officinalis) 100 mg* w tym:
luteina 20 mg*

Witamina C 30 mg (37,5% RWS)
Cynk 15 mg (150% RWS)
Selen 50 mg (91% RWS)
Witamina E 10 mg (83% RWS)
Zeaksantyna (pochodząca z ekstraktu z nagietka (Calendula o_cinalis) 1 mg*

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak zaleconego dziennego spożycia
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Masa netto
30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Zawarte w preparacie składniki (DHA, witaminy antyoksydacyjne i minerały) wspomagają fizjologiczne funkcje widzenia oraz jakość i
ostrość widzenia.

W szczególności polecany dla osób:

pracujących przy komputerze, w tym pracowników biurowych,
spędzających wiele godzin za kierownicą,
narażonych na intensywne światło słoneczne,
przebywających w atmosferze dymu tytoniowego,
pracujących w sztucznym oświetleniu,
odczuwających przemęczenie oczu,
czytających w złym oświetleniu,
z jasnymi tęczówkami oczu,
narażonych na pogorszenie wzroku związane z wiekiem (szczególnie polecany dla osób po 45 roku życia jako stały element
dbałości o dobrą kondycję wzroku).

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę na dzień, o dowolnej porze dnia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
ASA Sp. z o.o.,
ul. Oświęcimska 11,
48-100 GŁUBCZYCE

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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