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Multiofti x 30 kaps
 

Cena: 32,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent +PHARMA POLSKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej rybi; składnik otoczki - żelatyna wołowa ; ekstrakt z kwiatu aksamitki wyniosłej (Tagetes erecta); kwas L-askorbinowy (wit. C);
substancja utrzymująca wilgoć - glicerol ; substancja wypełniająca -olej sojowy ; trokserutyna; octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E); glukonian
manganu; amid kwasu nikotynowego (niacyna); resweratrol; tlenek cynku; substancja zagęszczająca - monostearynian glicerolu ; L-
selenometionina; glukonian miedzi (II); emulgator - lecytyna sojowa ; stabilizator - sorbitol ; cyjanokobalamina (wit. B12); chlorowodorek
pirydoksyny (wit. B6); barwniki - tlenki żelaza ; ryboflawina (wit. B2); chlorowodorek tiaminy (wit. B1); kwas pteroilomonoglutaminowy
(kwas foliowy); inozytol.

Zawartość w 1 kapsułce:

olej rybi 310mg (*) w tym
DHA 142,6mg (*)
EPA 31mg

ekstrakt z aksamitki wyniosłej 125mg (*) w tym
luteina 25mg (*)
zeaksantyna 5mg (*)

resweratrol 15mg (*)
trokserutyna 30mg (*)
witamina C 80mg (100% RWS)
witamina E 12mg (100% RWS)
niacyna 16mg (100% RWS)
witamina B6 2mg (143% RWS)
witamina B12 2,5mg (100% RWS)
witamina B2 1,6mg (114% RWS)
witamina B1 1,1mg (100% RWS)
kwas foliowy 200mcg (100% RWS)
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inozytol 0,05mg (*)
mangan 2mg (100 % RWS)
cynk 10mg (100% RWS)
selen 40mcg (73% RWS)
miedź 1mg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
(*) brak zalecanego dziennego spożycia

Masa netto
30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Składniki preparatu wspomagają utrzymanie prawidłowego widzenia, wspierają proces widzenia oraz pomagają w ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym.
Zalecany u wszystkich osób chcących zachować prawidłowe widzenie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę raz dziennie, popijając wodą.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
Wyprodukowano w UE dla:
+pharma arzneimittel gmbh
Hafnerstrasse 211
A-8054 Graz, Austria

Informacji o preparacie udziela:
+pharma Polska sp. z o.o.
ul. Podgórska 34
31-536 Kraków

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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