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Solgar Strażnicy Wzroku x 60 kaps
 

Cena: 131,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps.

Postać Kapsułki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Witamina C (L- askorbinian wapnia), substancje wypełniające: skrobia spożywcza, skrobia kukurydziana, syrop glukozowy, alginian,
skrobia grochowa, fosforany wapnia, maltodekstryna, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, tauryna, NAC, witamina
E, sproszkowany ekstrakt ze świetlika lekarskiego, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe roślinnych kwasów tłuszczowych,
Sproszkowany ekstrakt z owoców borówki (Vaccinium myrtillus), Cynk (diglicynian cynku), Luteina (z nagietka), Sproszkowany ekstrakt z
liści miłorzębu dwuklapowego, Naturalny beta karoten, Witamina A , Mieszanka karotenoidów, Selen

Składniki porcji w porcji dziennej (2 kapsułki):

Witamina C (L- askorbinian wapnia) 300 mg (375% RWS)
NAC (n-acetylo-l-cysteina) 100 mg*
Tauryna 100 mg (300% RWS)
Witamina E 100 IU (bursztynian d-alfa-tokoferylu) 67 mg (mg ekwiwalentu tokoferolu) (558% RWS)
Sproszkowany ekstrakt ze świetlika lekarskiego 4:1 (Euphrasia officinalis) 25 mg (cała roślina)*
Sproszkowany ekstrakt z owoców borówki (Vaccinium myrtillus) 20 mg (zawiera 5 mg 25% antocyjanozydów)*
Cynk (diglicynian cynku) 10 mg (100% RWS)
Luteina (z nagietka) 10 mg (zawiera 500 µg zeaksantyny)*
Sproszkowany ekstrakt z liści miłorzębu dwuklapowego 10 mg (zawiera 2,4mg 24% glikozydów flawonowych miłorzębu)*
Naturalny beta karoten (400 µg ekwiwalentu retinolu) 2.4 mg (50% RWS)
Witamina A (1000 IU, palmitynian retinylu) 300 µg (µg ekwiwalentu retinolu) (37% RWS)
Mieszanka karotenoidów 46 µg*
Selen ( L-selenometionina) 25 µg (45% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
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Masa netto
Opakowanie zawiera: 60 kapsułek
Brak masy netto na opakowaniu.

Charakterystyka
Składniki preparatu wspomagają:

ochronę oczu przed czynnikami zewnętrznymi
odżywienie struktury tkanki oka (witamina A i cynk).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 kapsułki dziennie, najlepiej w trakcie posiłku.

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

Producent
SOLGAR Polska
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

Ważne informacje
Produkt nie zawiera: drożdży, pszenicy, produktów mlecznych, sztucznych substancji konserwujących, zapachowych i barwiących.
Produkt bezglutenowy.

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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