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SuperOptic x 60 kaps
 

Cena: 45,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDANA PHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kwasy tłuszczowe Omega-3, żelatyna, witamina C, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, olej kokosowy i palmowy, olej z krokosza,
barwierskiego, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, niacyna, cynk, witamina E, luteina, stabilizatory: lecytyna sojowa,
dwutlenek krzemu, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), mangan (siarczan manganu), witamina B12 (ryboflawina), witamina B1,
miedź, zeaksantyna, witamina A, kwas foliowy, barwniki, tlenki i wodorotlenki żelaza, selen, witamina B12

1 kaps. zawiera:
280 mg kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3,
10 mg* luteiny,
500 mcg* zeaksantyny,
800 µg (100% RWS) witaminy A,
1,4 mg (127% RWS) witaminy B1,
1,6 mg (114% RWS) witaminy B2,
2 mg ( 143% RWS) witaminy B6,
1 µg (40% RWS) witaminy B12,
60 mg (75% RWS) witaminy C,
10 mg (83% RWS) witaminy E,
18 mg (113% RWS) niacyny,
200 µg (100% RWS) kwasu foliowego,
15 mg (150% RWS) cynku,
1 mg (100% RWS) miedzi,
2 mg (100% RWS) manganu,
40 µg (73% RWS) selenu.
* - brak zaleconego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
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Masa netto
opakowanie zwiera 60 kapsułek po 850 mg.
Masa netto: 51 g.

Charakterystyka
Szczególnie zalecany jest osobom: powyżej 40 roku życia ze względu na pogorszenie wzroku związane z wiekiem, a także młodsze,
których narząd wzroku jest szczególnie narażony na uszkadzające działanie czynników środowiskowych/zewnętrznych tzn. pracującym
przy komputerze, palącym papierosy, przebywającym w zadymionych pomieszczeniach, narażonym na intensywne światło słoneczne,
spędzającym wiele godzin na czytaniu lub oglądaniu TV, prowadzącym pojazdy po zmroku.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciąża. Dzieci do 12 lat.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie. Kapsułkę należy popić niewielką ilością płynu. Zaleca się przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku. Nie rozgryzać,
nie ssać.

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

Producent
Medana Pharma SA
ul. Władysława Łokietka 10
98-200 Sieradz

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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