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Klarin ACTIV z luteiną tabl. * 60 tabl.!!!
 

Cena: 29,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Preparat przeznaczony dla osób dorosłych jako uzupełnienie codziennej diety w antocyjany z borówki czernicy, luteinę zeaksantynę,
witaminę A, witaminę C i witaminę E. Borówka czerwnica wchodząca w skład suplementu pomaga chronić oczy. Jest źródłem
antyoksydantów. Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia, witaminy C i E pomagają w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym.

Zastosowanie
Suplementacja diet w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie
2 razy dziennie po 1 tabletce.

Składniki
Sproszkowany owoc borówki czernicy, ekstrakt z owoców borówki czernicy, kwas L-askorbinowy, skrobia ziemniaczana (substancja
wypełniająca), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), octan DL-alfa-tokoferylu, ekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionej
(źródło luteiny i zeaksantyny), nośnik (poliwinylopirolidon), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych),
octan retinylu.

2 kapsułki zawierają: sproszkowany owoc borówki czernicy 500mg, ekstrakt z borówki czernicy 80mg (zawiera 20mg antocyjanów),
witamina C 80mg (100%)*, ekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionej 30mg, w tym luteina 6mg, zeaksantyna 1,2mg, witamina E 12mg
ekwiwalentu alfatokoferolu (100%)*, witamina A 167mcg ekwiwalentu retinolu (20%)*.

* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
dostępem światła i wilgoci.
Preparat nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
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