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MAXILUTEN D3, 30 tabletek
 

cena: 28,49 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie wsparcie dla oczu

Opis produktu
 

MAXILUTEN D3 - działanie:

wyciąg z kwiatów róży stulistnej - pomaga chronić zdrowie oczu (w tym siatkówki i soczewki)
luteina oraz zeaksantyna - są składnikami barwnika plamki żółtej, będącej częścią siatkówki
beta-karoten - jest źródłem witaminy A pomagającej w utrzymaniu prawidłowego widzenia
cynk - pomaga w utrzymaniu prawidłowego (ostrego, wyraźnego) widzenia oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu witaminy A. Wspiera też funkcjonowanie układu odpornościowego oraz utrzymanie prawidłowych funkcji
poznawczych
witamina C - przyczynia się do ochrony organizmu (w tym oka) przed szkodliwym działaniem wolnych rodników

MAXILUTEN D3 - skład:

substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta L. standaryzowany na luteinę), beta-karoten,
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z kwiatów róży stulistnej (Rosa centifolia), wyciąg z kwiatów aksamitki
wzniesionej (Tagetes erecta L. standaryzowany na zeaksantynę), kwas L-askorbinowy, substancja glazurująca: sole magnezowe
kwasów tezowych, tlenek cynku, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancje glazurujące:
hydroksypropyloceluloza, talk oraz kwasy tłuszczowe, barwniki: indygotyna oraz czerń brylantowa PN, substancje glazurujące: wosk
pszczeli i wosk camauba
W 1 tabletce: wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej w tym luteina 120 mg (luteina 24 mg), wyciąg z kwiatów róży stulistnej 40 mg,
wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej w tym zeaksantyna 24 mg (zeaksantyna 1,2 mg), beta-karoten 7 mg, cynk 5 mg (50% RWS -
referencyjnych wartości spożycia), witamina C 20 mg (25% RWS), witamina D 50 μg (2000 j.m.) (1000% RWS)

MAXILUTEN D3 - dawkowanie:
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dorośli: 1 tabletka dziennie

MAXILUTEN D3 - przeciwwskazania:

uczulenie na którykolwiek ze składników produktu
przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub
farmaceutą
w okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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