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Maxiluten *30 tabl.
 

Cena: 23,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM Farmacja Polska

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Maxiluten tabletki
Opakowanie:  30 tabl.
Skład:  Celuloza (substancja wypełniająca), luteina, beta-karoten, hydroksypropyłometyloceluloza (substancja glazurująca), wyciąg z
kwiatów róży stulistnej, wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej, kwas L-askorbinowy, sole magnezowe kwasów tłuszczowych
(substancja glazurująca), tlenek cynku, dwutlenek tytanu (barwnik), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca),
hydroksypropyloceluloza (substancja glazurująca), talk (substancja glazurująca), kwasy tłuszczowe (substancja glazurująca),
indygotyna (barwnik), czerń brylantowa (barwnik), wosk pszczeli i wosk carnauba (substancje glazurujące).

1 tabletka zawiera:

Wyciąg z kwiatów róży stulistej - 40 mg

Luteina - 24 mg

Wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej
standaryzowany na zeaksantynę - 24 mg
( w tym 1,2 mg zeaksantyny)

Beta - karoten - 7 mg **

Cynk - 5 mg (50 %)*

Witamina C - 20 mg (25 %)*

*% zalecanego dziennego spożycia
Właściwości:  Wyciąg z kwiatów róży stulistnej - pomaga chronić zdrowie oczu (w tym siatkówki i soczewki).

Luteina - karotenoid, składnik barwnika plamki żółtej będącej częścią siatkówki.
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Zeaksantyna - zawarta w wyciągu z kwiatów aksamitki wzniesionej jest składnikiem barwnika plamki żółtej będącej częścią siatkówki.
Beta-karoten - jest źródłem witaminy A pomagającej w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Cynk - pomaga w utrzymaniu prawidłowego (ostrego, wyraźnego) widzenia oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu witaminy A. Ponadto wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego oraz utrzymanie prawidłowych funkcji
poznawczych.

Witamina C - przyczynia się do ochrony organizmu (w tym oka) przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Składnia suplementu diety korzystnie wpływają na:

zdrowie oczu
utrzymanie prawidłowej ostrość widzenia
ochronę siatkówki i soczewki oczu
Suplement diety przeznaczony jest dla osób odczuwających z wiekiem pogarszanie się wzroku oraz osób narażonych na działanie
czynników prowadzących do osłabienia wzroku.
Uwagi:  Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
Sposób użycia:  Dorośli: 1 tabletka dziennie.
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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