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Opticol total x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 21,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
celuloza mikrokrystaliczna, wyciąg z borówki czarnej, wyciąg z aksamitki wzniesionej, kwas L-askorbinowy, glukonian cynku, wyciąg z
owoców winorośli właściwej, octan DL-alfa tokoferylu, rutyna, hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z sosny śródziemnomorskiej, sól
sodowa karboksymetyloceluloza usieciowana, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek tytanu, selohvita C, dwutlenek
krzemu, glukonian miedzi, ryboflawina, glikol, polietylenowy, kwasy tłuszczowe, polivinylopirolidon, carmin, błękit patentowy V, krzemian
glinowo-potasowy, dwutlenek tytanu

Zawartość w 1 tabletce

Wyciąg z borówki (Vaccinium myrtillus L.) 100mg*
w przeliczeniu na suszony owoc borówki 10.000mg*
w tym: 25% antocyjanów 25mg*

Wyciąg z aksamitka wzniesionego 100mg*
w tym: luteina 20mg*
zeaksantyna 4mg*

Rutyna 20mg*
Witamina C 80mg (100% RWS)
Witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) 12 mg (100% RWS)
Cynk organiczny 10mg (100% RWS)
Wyciąg z sosny śródziemnomorskiej 15mg*
Miedź 0,5mg (50% RWS)
Selen 27,5µg (50% RWS)
Ryboflawina 1,4mg*
Wyciąg z owoców winorośli właściwej 45mg*

w tym: transresweratrol 2,25mg*
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*brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 kapsułek (zawartość netto: 30 x 0,7g)
zawartość netto opakaowania: 21g

Charakterystyka
Preparat pomaga chronić zdrowie oczu, szczególnie w sytuacjach narażenia wzroku na niekorzystne czynniki środowiskowe.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39 - 300 Mielec

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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