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Zuma, 30 kapsułek witaminy oczy
 

cena: 27,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent UNIWER

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Składniki suplementu diety poprawiają ostrość widzenia, łagodzą zmęczenie i podrażnienie oczu oraz chronią je przed drobnoustrojami i
wolnymi rodnikami.

Kapsułki Zuma są sporządzone z naturalnych składników.

Wspomagają prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku jak najdłużej (kwasy omega 3 - DHA i EPA z oleju z wątroby dorsza, cynk),

ochronę antyoksydacyjną organizmu (witamina E i C, selen i miedź),

wyciąg z aksamitka wzniesionego zawierający luteinę oraz borówki bagiennej bogaty w naturalne barwniki – antocyjanidyny.

Magnez zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia.

Luteina i zeaksantyna są naturalnymi składnikami plamki żółtej.

Kwas foliowy oraz witaminy z grupy B (B6, B12) zmniejszają ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej.

Lipoken zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory, chroni nasze oczy przez zwyrodnieniem.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 kapsułka dziennie

Skład

Składniki: wyciąg z płatków kwiatowych aksamitki wzniesionej, żelatyna, olej z wątroby dorsza,witamina C (kwas L-askorbinowy), wyciąg
z owoców borówki bagiennej, kwas alfa-liponowy, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), tlenek cynku, selenian (VI) sodu, wyciąg z

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

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 pomidorów zawierający likopen,glukonian miedzi (II), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (cyjanokobalamina), kwas
foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), substancja wypełniajaca - polidekstroza, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu - krzemiany, celuloza, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza.

Składniki:

Ilość

*%RWS

Olej z wątroby dorsza

zawierający kwasy tłuszczowe Omega 3 - 80 mg

w tym:

kwas eikozapentaenowy (EPA) - 12,8 mg

kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 8,8 mg

Wyciąg z płatków kwiatowych aksamitki wzniesionej - 100 mg

w tym:

luteina - 20 mg

zeaksantyna - 4 mg

Wyciąg z owoców borówki bagiennej - 50 mg

w tym:

antocyjanidyny - 12,5 mg

Kwas alfa-liponowy - 50 mg

Likopen - 0,5 mg

Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) - 6,7 mg - 56%

Witamina C - 60 mg - 75%

Witamina B6 - 1,4 mg - 100%

Witamina B12 - 2,5 µg - 100%

Kwas foliowy - 200 µg - 100%

Selen - 50 µg - 91%

Cynk - 10 mg - 100%

Miedź - 500 µg - 50%

*%RWS- Referencyjne Wartości Spożycia

Uwagi do stosowania

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

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

Producent / Podmiot odpowiedzialny: S-LAB

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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