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Vitroft, 30 kapsułek witaminy oczy luteina
 

cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent AMARA

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

luteina

Zastosowanie produkt polski, produkty mączne, zdrowa
żywność

Opis produktu
 

Inne składniki Vitroftu to:

Witamina C, która jest niezbędna do prawidłowego formowania się kolagenu, reguluje pracę naczyń krwionośnych i przeciwdziała
wylewom krwi do oczu.

Cynk utrzymuje odpowiednie stężenie witamin E i A odpowiedzialnych za funkcjonowanie wzroku, a przy tym zapobiega zwyrodnieniom
plamki ocznej.

Wskazania

Wpływa korzystnie na przezierność ciała szklistego oka.

Działanie

Suplement diety zawierający kompozycję odpowiednio wyselekcjonowanych składników aktywnych: L-lizyny, hesperydyny, oligo-
procyjanidyn oraz kwasuaskorbinowego.

Aktywne składniki wyciągu z pestek winogron oraz kwas askorbinowy przez swoje właściwości antyoksydacyjne i wspomagające
funkcjonowanie naczyń krwionośnych korzystnie wpływają na kolagen ciała szklistego oka co spowalnia procesy powstawania złogów
zwanych mętami szklistymi.

Witamina C chroni kolagen i kwas hialuronowy ciała szklistego przed uszkodzeniem pod wpływem wolnych rodników tlenowych.

Zalecana do spożycia dzienna porcja
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1 kapsułka dziennie.

Skład

L-lizyna, celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), hesperydynaz ekstraktu z gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium L.),
żelatyna (składnik otoczki), kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera zawierający 95% oligo-
proantocyjanidyny), sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substacjaprzeciwzbrylająca), czerń brylantowa (barwnik – składnik
otoczki), dwutlenek tytanu (barwnik – składnik otoczki), błękit patentowy V (barwnik – składnik otoczki)

Uwagi do stosowania

Suplement diety nie może być substytutem zróżnicowanej diety.

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Przechowywać w temp. pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ostrzeżenia

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągudnia. Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Zawartość30 kapsułek

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: VERCO
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