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Maxiluten 30 tabletek
 

Cena: 23,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Maxiluten, 30 tabletek

Suplement diety Maxiluten zawiera wysoką ilość luteiny w 1 tabletce. Dodatkowo stanowi źródło witaminy C i cynku oraz witaminy A
pochodzącej z beta-karotenu. Cynk, witamina A oraz ekstrakt z płatków róży stulistnej pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia.
Jednocześnie wraz z witaminą C wspomaga prawidłowe działanie układu odpornościowego oraz pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki zawarte w produkcie.

Zalecane spożycie: dorośli: 1 tabletka dziennie.

Składniki: substancja wypełniająca (celuloza), wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta L.) standaryzowany na luteinę,
beta-karoten, substancja glazurująca (hydroksypropyłometyloceluloza), 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 tłuszczowych), tlenek cynku, barwnik (dwutlenek tytanu), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu),
susbtancje glazurujące (hydroksypropyloceluloza, talk, kwasy tłuszczowe), barwniki (indygotyna, czerń brylantowa PN), substancje
glazurujące (wosk pszczeli, wosk carnauba).

1 tabletka zawiera: wyciąg z kwiatów aksamitki wniesionej 120mg, w tym luteina 24mg, wyciąg z kwiatów róży stulistnej 40mg, wyciąg z
kwiatów aksamitki wzniesionej 24mg, w tym zeaksantyna 1,2mg, beta-karoten 7mg (co odpowiada 1160mcg witaminy A (ekwiwalentu
retinolu) (145%)*), cynk 5mg (50%)*, witamina C 20mg (25%)*

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia: nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed
zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.
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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.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.

Ilość netto: 30 tabletek

Dodatkowe informacje:
Suplement diety zawiera substancje pochodzenia pszczelego.

Producent:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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