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Bioretinof, tabletki powlekane, 60 tabletek
 

Cena: 48,67 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać Tabletki

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Bioretinof, tabletki powlekane, 60 tabletek

Bioretinof to okulistyczny suplement diety przeznaczony dla osób pragnących wzmocnić naczynia krwionośne w obrębie narządu
wzroku.

Skład:
Ekstrakt z owoców borówki czarnej (Vaccinium myrtillus L.), cynk (glukonian cynku), witamina C (kwas L- askorbinowy), witamina E
(octan DL alfa tokoferylu), trokserutyna, rutyna, witamina B6 (chlorowodorek pirydosyny), witamina B2 (ryboflawina). Substancje
pomocnicze: Celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana (substancja
spulchniająca), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurujaca),
hydroksypropyloceluloza (substancja glazurujaca), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca), talk (substancja
przeciwzbrylająca), kwasy tłuszczowe (substancja glazurująca), dwutlenek tytanu (barwnik), indygotyna (barwnik), azorubina (barwnik).

Działanie:
Suplement diety BIORETINOF zawiera substancje odżywcze składniki mineralne i witaminy w profesjonalnie dobranych ilościach.
Oprócz 460 mg substancji aktywnej –ekstraktu z owoców borówki czarnej preparat zawiera aż 7 substancji aktywnych m.in.: witaminy
C, E, B6, ryboflawinę oraz cynk. Preparat przeznaczony jest do systematycznego spożywania zgodnie z zaleceniami dotyczącymi
spożycia. Suplement diety BIORETINOF dostarcza 8 składników aktywnych. Preparat dzięki zawartości składników aktywnych (tj.
ryboflawina, cynk) pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Preparat BIORETINOF dodatkowo został wzbogacony o rutyne,
trokserutyne oraz antyoksydanty - witaminy C i E. Antyoksydanty zawarte w preparacie (witamina C, E, cynk) pomagają w ochronie
komórek przed działaniem stresu oksydacyjnego. Stres oksydacyjny to niekorzystny stan, który wynika z niemożności poradzenia sobie
przez organizm z wolnymi rodnikami.

Wskazania:
BIORETINOF znajduje zastosowanie:

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
u osób po 40 roku życia
u osób obciążających wzrok np. długo oglądających, telewizję, pracujących przy komputerze, dużo czytających, prowadzących wiele
godzin samochód, pracujących w złym oświetleniu, itp.

Dawkowanie: 
Zalecana do spożycia w ciągu dnia porcja preparatu: 1 tabletka powlekana dziennie podczas posiłku. Tabletke należy połknąć i popić
wodą.

Środki ostrożności: 
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować sie z lekarzem.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety lub zdrowego stylu życia.
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