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Vislea x 30 kaps
 

Cena: 42,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent FARMA-PROJEKT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej rybi, żelatyna, witamina C (kwas askorbowy), trokserutyna, substancja glazurująca: glicerol, emulgator: lecytyna sojowa, niacyna,
sorbitol, luteina, witamina E, cynk, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), mangan
(manganu siarczan jednowodny), barwnik: tlenek żelaza czerwony, ryboflawina (witamina B2), tiamina (chlorek tiaminy), zeaksantyna,
midź (glukonian miedzi), kwas foliowy, selen (selenian sodu), witamina B12 (cyjanokobalamina).

Zawartość w 1 kapsułce:
Olej rybi, w tym:
Kwasy Omega-3 280 mg*
DHA
EPA
Witamina C 60 mg (75% RWS)
Trokserutyna 50 mg*
Niacyna 18 mg (100% RWS)
Luteina 10 mg*
Witamina E 10 mg (83% RWS)
Cynk 10 mg (100% RWS)
Witamina B6 2 mg (143% RWS)
Mangan 2 mg (100% RWS)
Witamina B2 1,6 mg (114% RWS)
Witamina B1 1,4 mg (127% RWS)
Zaeksantyna 0,5*
Miedź 0,5 mg (50% RWS)
Kwas foliowy 200 µg (100% RWS)
Selen 40 µg (73% RWS)
Witamina B12 1 µg (40% RWS)
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* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 24 g
Zawartość w opakowaniu: 30 kapsułek

Charakterystyka
Suplement diety Vislea polecany jest w celu wspomagania prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania podczas ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15-25°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów

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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