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Blue Berry Plus 120 tabl.
 

Cena: 91,65 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 tabl.

Postać tabl.

Producent NEW NORDIC

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Blue Berry Plus, 120 tabletek

Blue Berry Plus to suplement diety zawierający w składzie wyciąg z czarnej borówki w połączeniu z luteiną, wyciągiem ze świetlika,
witaminą A, miedzią i cynkiem. Borówka czarna może pomóc w utrzymaniu zdrowia oczu poprzez wsparcie naczyń krwionośnych i
działanie antyoksydacyjne. Cynk, miedź, witamina A i ekstrakt ze świetlika przyczyniają się również do utrzymania prawidłowego
widzenia. Jednocześnie świetlik pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania siatkówki. Cynk pełni rolę w utrzymaniu
odpowiedniego metabolizmu witaminy A. Natomiast miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego, a razem
z cynkiem pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie: 2 tabletki dziennie w trakcie posiłków, popijając wodą.

Składniki: wyciągi roślinne: z czarnej borówki (Vaccinium myrtillus L.), ze świetlika (Euphrasia officinalis L.), z aksamitki (Tagetes erecta
L.) standaryzowany na zawartość 10% luteiny; cynk (tlenek cynku); miedź (siarczan miedzi (II); witamina A (octan retinylu); substancja
wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna); substancja przeciwzbrylająca: karboksymetyloceluloza; składniki otoczki tabletki: substancja
glazurująca (hydroksypropylometyloceluloza); substancja wiążąca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych); substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu).

2 tabletki zawierają: wyciąg z borówki czarnej (Vaccinium myrtillus L.) 400mg, wyciąg ze świetlika (Euphrasia officinalis L.) 200mg,
wyciąg z aksamitki (Tagetes erecta L.) 100mg, w tym luteina 10mg, witamina A 400mcg (50%)*, cynk 10mg (100%)*, miedź 1mg
(100%)*

*RWS - Referencyjna wartość spożycia.

Ostrzeżenia: nie zaleca się podawania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią oraz dzieciom poniżej 12. roku życia. Nie
stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ilość netto: 120 tabletek (103,2g)

Dodatkowe informacje:
Preparat Blue Berry Plus nie zawiera cukru, soli, glutenu, drożdży, soi, produktów mlecznych, konserwantów, substancji aromatyzujących
ani koloryzujących.
Preparat może być stosowany przez osoby na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej.

Producent:
New Nordic Healthbrands AB
Södra Förstadsgatan 3
211 43 Malmö, Szwecja

Dystrybutor:
New Nordic Healthbrands Polska Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
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