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SuperOptic kaps.elast. 60 kaps.
 

Cena: 55,76 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.elast.

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

SuperOptic to suplement diety w postaci kapsułek. Preparat zawiera składniki aktywne takie jak: kwas dokozaheksaenowy DHA*, cynk,
witamina A, ryboflawina, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego widzenia. Selen, mangan, witamina E, witamina C, cynk,
miedź oraz witamina B2 pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Niacyna, witamina B6, kwas foliowy, witamina B
12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Produkt zawiera również luteinę i zeaksantynę, które naturalnie
występują w plamce żółtej oka.

*Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie
1 kapsułka dziennie.
Kapsułkę należy popić niewielką ilością płynu.
Zaleca się przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku.
Nie rozgryzać, nie ssać.

Składniki
Kwasy tłuszczowe (w tym kwasy tłuszczowe omega-3) pochodzące z oleju z ryb, żelatyna, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja
utrzymująca wilgoc: glicerol, olej kokosowy i palmowy, olej z krokosza barwierskiego, celuloza mikrokrystaliczna, niacyna (amid kwasu
nikotynowego), cynk (tlenek cynku), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), luteina, stabilizatory: lecytyna sojowa, dwutlenek krzemu,
witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), mangan (siarczan manganu), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy),
miedź (siarczan miedzi), zeaksantyna, witamina A (palmitynian retinylu), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), barwniki: tlenek
żelaza czerwony oraz tlenek żelaza żółty, selen (selenian sodu), witamina B 12 (cyjanokobalamina).
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1 tabletka zawiera:
kwasy tłuszczowe Omega-3 315 mg, w tym DHA 250 mg, luteina 10 mg, zeaksantyna 500 µg, witamina A (ekwiwalent retinolu) 400 µg
(50%)*, witamina C 60 mg (75%)*, witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) 10 mg (83%)*, tiamina (witamina B1) 1,4 mg (127%)*,
ryboflawina (witamina B2)1,6 mg (114%)*, niacyna (ekwiwalent niacyny) (witamina B3) 18 mg (113%)*, witamina B6 2 mg (143%)*,
witamina B12 1 µg (40%)*, kwas foliowy (witamina B9) 200 µg (100%)*, cynk 15 mg (150%)*, mangan 2 mg (100%)*, miedź 1 mg
(100%)*, selen 40 µg (73%)*

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz dzieci do 12 roku życia.

Ważne wskazówki
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Preparat należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.
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