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Zdrowe oczy Prodiab x 30 kaps
 

Cena: 33,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent BIOTON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, żelatyna, suchy ekstrakt z kwiatów aksamitka wzniesionego (Tagetes erecta)
standaryzowany na zawartość 20% luteiny i 4% zeaksantyny, suchy ekstrakt z owoców borówki czernicy (Vaccinium myrtillus)
standaryzowany na zawartość 25% antocyjanów, mleczan cynku, witamina C (kwas L-askorbinowy), witamina E (octan DL-alfa-
tokoferylu), suchy ekstrakt ze skórki owoców czerwonego wina (Vitis vinifera) standaryzowany na zawartość 30% resweratrolu, witamina
A (octan retinylu), substancja przeciwzbrylająca – stearynian magnezu, witamina B2 (ryboflawina), chlorek chromu (III), barwniki
(dwutlenek tytanu, czerń brylantowa BN, błękit patentowy V), barwnik – karmoizyna

Zawartość w 1 kapsułce

Ekstrakt z kwiatów aksamitka wzniesionego (Tagetes erecta)- 50,00 mg* w tym
Luteina- 30 mg*
Zeaksantyna- 2 mg*

Ekstrakt z borówki czernicy (Vaccinium myrtillus) - 50,00 mg* w tym:
Antocyjany- 12, 5 mg*

Witamina C- 30,00 mg (37,5% RWS)
Ekstrakt z czerwonego wina (Vitis vinifera)w tym: Resweratrol- 17,00 mg*
Witamina E- 8,1 mg (eqv. alfa-tokoferolu) (67,5% RWS)
Cynk- 10 mg (100,00% RWS)
Witamina B2- 1,4 mg (100,00 RWS)
Witamina A- 400 µg eqv. retinolu (50% RWS)
Chrom- 20 µg (50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak ustalonej normy Zalecanego Dziennego Spożycia
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Masa netto
30 kapsułek (zawartość netto: 30 x 500mg)
zawartość netto opakowania: 15g

Charakterystyka
ZDROWE OCZY prodiab to suplement diety zawierający zestaw naturalnych antyutleniaczy oraz witamin i minerałów pomagających
stworzyć organizmowi naturalną ochronę przed wolnymi rodnikami oraz wspomagających proces prawidłowego funkcjonowania
narządu wzroku.
ZDROWE OCZY prodiab to suplement diety dla osób:

długo pracujących lub korzystających z komputera,
często oglądających telewizję,
noszących soczewki kontaktowe i okulary korekcyjne,
palących papierosy,
pracujących na zewnątrz i narażonych na działanie promieniowania UV.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie
Stosować 1 do 2 kapsułek dziennie podczas lub po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
BIOTON S.A.
ul. Starościńska 5
02-516 Warszawa

Ważne informacje
Karmoizyna może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

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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