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Vizik max, 30 tabletek powlekanych oczy witaminy
 

cena: 19,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent Natur

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

luteina

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Witamina A, ryboflawina oraz cynk pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Ryboflawina, witamina C, B6 i BI2 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia (w tym zmęczenia oczu).

Cynk, selen, ryboflawina, witamina C i E pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, dodatkowo cynk przyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu witaminy A.

Wskazania

Wsparcie prawidłowego widzenia.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 tabletka. Popić wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Skład
1 tabletka zawiera:
Witamina C: 80 mg (100% RWS*)
Ryboflawina: 1,4 mg (100% RWS*)
Witamina B6: 1,4 mg (100% RWS*)
Witamina B12: 2,5 µg (100% RWS*)
Witamina E: 6 mg (50% RWS*)
Witamina A: 120 µg (15% RWS*)
Selen: 55 µg (100% RWS*)
Cynk: 5 mg (50% RWS*)
Ekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta L.): 160 mg
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 w tym luteina: 32 mg
w tym zeaksantyna: 6,4 mg

RWS - Referencyjne wartości spożycia

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta L.), kwas L-
askorbinowy (witamina C), octan DL-alfa tokoferylu (witamina E), otoczka (substancje zagęszczające: hydroksypropylometyloceluloza i
hydroksypropyloceluloza, substancja wiążąca: talk, barwniki: E171 i E172), cytrynian cynku, selenian (IV) sodu, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, cyjanokobalamina (witamina B12), chlorowodorek pirydoksyny (witamina
B6), octan retinylu (witamina A), ryboflawina (witamina B2).

Uwagi do stosowania

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Suplementy diety nie zastępują zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii podane na spodzie opakowania.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NATUR PRODUKT PHARMA
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