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Klarin Perfect * 30 tab
 

Cena: 31,46 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.elast.

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

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Skład:
olej sojowy – zagęszczacz, olej lniany 150mg – źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3, glukonian cynku, kwas L-
askorbinowy, rafinowany olej palmowy – zagęszczacz, ekstrakt z borówki czernicy, luteina 8mg, zeaksantyna 1,6mg, tlenek magnezu,
ekstrakt z kory sosny 30 mg, amid kwasu nikotynowego, żółty wosk pszczeli - zagęszczacz, uwodorniony olej kokosowy - zagęszczacz,
lecytyna sojowa – zagęszczacz, octan DL-alfa-tokoferylu (12 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu), L-glutation, glukonian manganu, glukonian
miedzi (III), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, selenian (VI) sodu,
cyjanokobalamina.

Skład otoczki: żelatyna wołowa, glicerol - substancja utrzymująca wilgotność, candurin silver lustre - barwnik, dwutlenek tytanu –
barwnik, czarny tlenek żelaza – barwnik, koszelina – barwnik.

Witamina C 80 mg (100% RDA)
Witamina E 12 mg (100% RDA)
Witamina B1 1,1 mg (100% RDA)
Witamina B2 1,4 mg (100% RDA)
Witamina B3 16 mg (100% RDA)
Witamina B6 2,8 mg (200% RDA)
Witamina B9 200 mcg (100% RDA)
Witamina B12 1 mcg (40% RDA)
Cynk 10 mg (100% RDA)
Magnez 20 mg (5,3% RDA)
Mangan 1 mg (50% RDA)
Miedź 1 mg (100% RDA)
Selen 55 mcg (100% RDA)
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% RDA – stopień realizacji dziennego zalecanego spożycia

Wskazania:
Preparat jest dobrym uzupełnieniem diety w codziennej pielęgnacji oczu.
W szczególności dla osób:
* pracujących przy komputerze,
* spędzających wiele godzin za kierownicą,
* z zaburzeniami widzenia o zmierzchu,
* pracujących w złym oświetleniu,
* zmuszonych do długotrwałej koncentracji wzroku,
* narażonych na ryzyko wystąpienia AMD związane ze starzeniem się organizmu.

Ostrzeżenie:
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
W okresie ciąży i karmienia decyzje o stosowaniu powinno się konsultować z lekarzem.

Dawkowanie:
Zaleca się przyjmowanie 1 tabletki dziennie.
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