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Oculobon x 30 kaps
 

Cena: 37,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent BONIMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z owocu Borówki (Vaccinium myrtilus) (25% antocyjanów), Luteina, Betakaroten , Zeaksantyna , Vit. E , Vit. C , Vit. B1 , Vit. B2 ,
Vit. B6 , Vit. B12 , Vit PP, kwas foliowy , Vit. B5 , Vit. H (biotyna) , premiks mineralny, wypełniacze (maltodekstryna, skrobia kukurydziana),
przeciwutleniacze(tokoferol, palmitynian askorbylowy), nosniki (żelatyna, olej z orzecha kokosowego, sacharoza), substancja
przeciwzbrylająca(dwutlenek krzemu), składnik otoczki żelatyna.

Zawartość (2 kapsułki):

ekstrakt z owoców borówki 120mg *
luteina 5% 40mg *
betakaroten 8mg *
witamina E 10mg (50% RWS)
witamina C 60mg (50% RWS)
witamina B2 1,6mg (50% RWS)
witamina B6 2mg (50% RWS)
witamina B1 1,4mg (50% RWS)
witamina B12 1mg (50% RWS)
witamina PP 18mg (50% RWS)
witamina B5 6mg (50% RWS)
witamina H 150µg (50% RWS)
kwas foliowy 200µg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
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30 kapsułek (zawartość netto: 30 x 222mg)

Charakterystyka
Oculobon suplement diety, który pomaga chronić oczy i wyostrzyć wzrok.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazany u osób uczulonych na składniki preparatu.
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci.
Stosownie w okresie ciąży i laktacji skonsultować z lekarzem.

Stosowanie
Spożywać 2 razy dziennie po 1 kapsułce.

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

Producent
Laboratorium Medycyny Naturalnej
BONIMED
ul. Stawowa 23
34-300 Żywiec

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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