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Maxiluten ginkgo+, 30 tabl oczy witaminy wzrok
 

cena: 25,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

luteina

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 tabletka dziennie.

Skład

Substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej standaryzowany na luteinę, wyciąg z liści miłorzębu
japońskiego, beta-karoten, substancja wypełniająca: fosforany wapnia, substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z kwiatów róży stulistnej, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, wyciąg z kwiatów
aksamitki wzniesionej standaryzowany na zeaksantynę, cholekalcyferol, kwas L-askorbinowy, wyciąg z ziela Brahmi, substancja
glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, tlenek cynku, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące:
hydroksypropyloceluloza, talk oraz kwasy tłuszczowe, barwniki: żółcień chinolinowa, brąz HT, czerń brylantowa PN oraz zieleń S,
substancje glazurujące: wosk pszczeli biały oraz wosk carnauba.

Składniki

1 tabletka

% RWS*

Wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej - 120 mg

w tym:

luteina - 24 mg

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 zeaksantyna - 1,2 mg

Wyciąg z kwiatów róży stulistnej - 40 mg

Beta-karoten - 7 mg

Cynk - 5 mg - 50%

Witamina C - 20 mg - 25%

Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba L.) - 80 mg

w tym:

flawonoglikozydy - 10 mg

laktony terpenowe - 2,4 mg

Wyciąg z ziela Bacopa monnieri (Brahmi) - 15 mg

Witamina D - 50 µg - 1000%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Uwagi do stosowania

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA
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