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Optic Senior, 30 tabletek wzrok witaminy oczy
 

cena: 11,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać Tabletki

Producent INNE

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Składniki tabletek Optic Senior takie jak cynk, ryboflawina oraz witamina A pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Dodatkowo witamina C, witamina E, cynk oraz ryboflawina pomagają w ochronie komórek całego organizmu przed stresem
oksydacyjnym.

Preparat zawiera również witaminy: C, B6, B12 oraz ryboflawinę, które przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Optic Senior jest również źródłem luteiny, zeaksantyny, antocyjanów borówki czernicy, proantocyjanidyn z pestek winogron oraz
witaminy B1.

Zawarty w preparacie beta-karoten jest łatwo przyswajalną formą witaminy A. Naukowo udowodniono, że suplementacja witaminy A
oraz ryboflawiny i cynku przyczynia się do utrzymania prawidłowego wzroku.

Wskazania

Preparat Optic Senior zalecany jest dla osób starszych, po 50-tym roku życia, narażonych na czynniki wpływające na pogorszenie
wzroku, np.:

długotrwale pracujących przy komputerze,

przy sztucznym lub słabym oświetleniu,

spędzających wiele godzin przy czytaniu,

prowadzących pojazdy i narażonych na intensywne światło słoneczne.

Działanie
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Składniki suplementu diety Optic Senior korzystnie wpływają na funkcje wzroku, pomagają zachować prawidłowe widzenie w przypadku
osób starszych, a także przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 tabletka dziennie

Skład
Składnik, Zawartość w 1 tabletce(maksymalna zalecana porcja dzienna), % ZDS*
Suchy ekstrakt z owoców borówki czernicy standaryzowany na zawartość 25% antocyjanidyn, 5 mg, -
Witamina C (kwas L-askorbinowy), 32 mg, 40%
Luteina, 10 mg, -
Cynk, 10 mg, 100%
Witamina E(octan DL-alfa-tokoferylu), 6 mg, 50%
Suchy ekstrakt z pestek winogron standaryzowany na zawartość 95% proantocyjanidyn(Vitis vinifera), 5 mg, -
Prowitamina A(beta-karoten), 2,5 mg, 50%
Witamina B6(chlorowodorek pirydoksyny), 1 mg, 71%
Zeaksantyna, 1 mg, -
Witamina B2(ryboflawina), 0,8 mg, 57%
Witamina B1(chlorowodorek tiaminy), 0,7 mg, 64%
Witamina B12 (cyjanokobalamina), 0,5 µg, 20%
Uwagi do stosowania

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.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki. Z uwagi na zawartość beta-karotenu preparat nie jest wskazany dla osób
palących papierosy. Nie jest zalecane przyjmowanie preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią.

Zawartość:

30 tabletek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PHARMACY LABORATORIE

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

