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Mediluteina x 30 kaps
 

Cena: 17,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDICOFARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
tauryna; L-lizyna; luteina (luteiny 20%); składnik kapsułki: żelatyna; bioflawonoidy cytrusowe 40%; kwas l-askorbinowy (witamina C);
wyciąg z kwiatów róży stulistnej; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; tlenek cynku; substancja przeciwzbrylająca:
stearynian magnezu; siarczan manganu jednowodny; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; zeaksantyna; barwnik:
dwutlenek tytanu; ryboflwaina (witamina B2); barwniki: żółty tlenek żelaza, czerwony tlenek żelaza; selenian (IV) sodu.

1 kapsułka zawiera:

Tauryna - 120 mg*
L-lizyna - 120 mg*
Luteina 20% - 120 mg*
Bioflawonoidy cytrusowe 40% - 50 mg*
Witamina C - 50 mg (62,5% RWS)
Wyciąg z kwiatów róży stulistnej - 50 mg*
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Mangan - 2 mg (100% RWS)
Zeaksantyna - 2 mg*
Witamina B2 - 1,4 mg (100% RWS)
Selen - 30 µg (54,5 % RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)
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Charakterystyka
Mediluteina to suplement diety zawierający odpowiednio dobrane substancje aktywne połączone z kompleksem witamin i minerałów.
Produkt przeznaczony jest dla osób mających zmęczone oczy, spędzających dużo czasu przy komputerze, zawodowych kierowców,
osób dużo czytających oraz odczuwających pogarszanie się wzroku z wiekiem.
Składniki zawarte w suplemencie korzystnie wpływają na:

zdrowie oczu
utrzymanie prawidłowej ostrości widzenia
ochronę siatkówki i soczewki oczu

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Stosowanie
1 kapsułka dziennie, popijać obficie wodą. Spożywać rano lub wieczorem.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent
Wyprodukowano przez:
Zakłady farmaceutyczne Medicofarma S.A.
Ul. Tarnobrzeska 13
26-613 Radom
Dla:
Nomino Healthcare Sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Dystrybutor:
Vitama S.A.
Ul. Bonifaterska 17
00-203 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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