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Zomax x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta L.), skrobia kukurydziana,
witamina E (octan DL-alfa tokoferyl), cynk (tlenek cynku), substancje wypełniające: sól sodowa karboksymetylocelulozy i
hydroksypropylometyloceluloza, witamina A(octan retinylu), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i
dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: polidekstroza, witamina B2 (ryboflawina), barwnik : E101, glikol polietylenowy, talk barwnik:
dwutlenek tytanu, selen (selenian IV sodu), barwnik: karmin, maltodekstryna.

1 kapsułka zawiera:

Ekstrakt z aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta L.) - 125 mg*, w tym:
luteina - 25 mg*
zeaksantyna - 5 mg*

 Witamina B2 (ryboflawina) - 2,4 mg (150% RWS)
Witamina E 12 mg (100%RWS)
Witamina A 800 μg (100%RWS)
Cynk 10 mg (100%RWS)
Selen 55 μg (100%RWS)

* brak referencyjnych wartości spożywczych
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
14,214 g

Charakterystyka
ZOMAX® to suplement diety zawierający w swoim składzie wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej (Tagetes Erecta L.) będącej
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naturalnym źródłem luteiny i zeaksantyny. Preparat został dodatkowo wzbogacony o witaminę B2 pomagającą w utrzymaniu
prawidłowego widzenia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka powlekana dziennie.
Należy przyjmować 1 tabletkę raz dziennie, najlepiej w trakcie posiłku. Popić wodą.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25ºC), w suchym miejscu ,w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
NOVASCON PHARMACEUTICALS
Aleja Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

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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