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Okovit Max, 30 mg luteiny, 30 tabletek
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

MEDISFARM

Opis produktu
 

OKOVIT MAX - 30 KAPSUŁEK
Polecany osobom cierpiącym na zmęczenie oczu.

Źródło luteiny, zeaksantyny, witamin C, E, A, B2 oraz cynku.

Preparat polecany wspomagająco osobom odczuwającym zmęczenie oczu.

Cynk oraz witamina B2 i witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Dodatkowo w składzie preparatu występuje witamina C, Witamina E i cynk, które pomagają w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym wynikającym z działania wolnych rodników.

Składniki aktywne:

Kwas L-askorbinowy (wit. C), wyciąg z owoców borówki (Vaccinium myrtillus L.), wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej (Tagetes
erecta L.) standaryzowany na zawartość 80 % luteiny i 8 % zeaksantyny; tlenek cynku (cynk), octan DL-alfa tokoferylu (wit. E), ryboflawina
(wit. B2); octan retinylu ( wit. A).

Składnik zawarte w 1 kapsułce:

Witamina C - 80 mg, 100 %*

Wyciąg z borówki - 50 mg

Wyciąg z aksamitki wzniesionej - 37,5 mg
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w tym:

Luteina - 30mg

Zeaksantyna - 3 mg

Cynk - 10 mg, 100 %*

Witamina E - 4 mg, 33,33 %*

Witamina B2 - 1,4 mg, 100 %*

Witamina A - 200 µg , 25 %*

*zalecane dzienne spożycie

Zalecane spożycie:

1 kapsułka dziennie po posiłku, popijając wodą. Dla uzyskania korzystnego efektu należy stosować przez 6 miesięcy.

Uwagi:

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent: Medisfarm
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