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Zuma x 60 kaps
 

Cena: 41,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps.

Postać Kapsułki

Producent S-LAB

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z płatków kwiatowych aksamitki wzniesionej, żelatyna, olej z wątroby dorsza, witamina C (kwas L-askorbinowy), wyciąg z owoców
borówki bagiennej, kwas alfa-liponowy, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), tlenek cynku, selenian (VI) sodu, wyciąg z pomidorów
zawierający likopen, glukonian miedzi (II), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (cyjanokobalamina), kwas foliowy
(kwas pteroilomonoglutaminowy), substancja wypełniająca: polidekstroza , substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu,
dwutlenek krzemu, celuloza mikrokrystaliczna, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenek żelaza

Zawartość 1 tabletki:

Olej z wątroby dorsza zawierający kwasy tłuszczowe Omega 3 80 mg*:
kwas eikozapentaenowy (EPA) 12,8 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA) 8,8 mg

Wyciąg z płatków kwiatowych aksamitki wzniesionej zawierający 100 mg*:
luteinę 20 mg*
zeaksantynę 4 mg*

Wyciąg z owoców borówki bagiennej 50 mg*
zawierający antocyjanidyny 12,5 mg*

Kwas alfa-liponowy 50 mg*
Likopen 0,5 mg*
Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) 6,7 mg (56 % RWS)
Witamina C 60 mg (75 % RWS)
Witamina B6 1,4 mg (100 % RWS)
Witamina B12 2,5 mcg (100 % RWS)
Kwas foliowy 200 mcg (100 % RWS)
Selen 50 mcg (91 % RWS)
Cynk 10 mg (100 % RWS)
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Miedź 500 mcg (50 % RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 kapsułek (brak zawartości netto na opakowaniu)

Charakterystyka
W każdej kapsułce preparatu ZUMA znajdują się:
Karotenoidy: luteina i zeaksantyna, które są naturalnymi składnikami plamki żółtej.
Witaminy E i C oraz selen i miedź, które wspomagają ochronę antyoksydacyjną wszystkich komórek organizmu, w tym ochronę
antyoksydacyjną narządu wzroku.
Cynk wspomagający zachowanie prawidłowego widzenia.
Witaminy z grupy B (B6, B12) pomagające utrzymać prawidłowy metabolizmu energetycznego oraz kwas foliowy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Produkt nie jest zalecany dla kobiet ciężarnych i karmiących.

Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę dziennie.

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

Producent
S-LAB Sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 2,
Mirków 55-095

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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