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Oculobon, 30 kapsułek
 

Cena: 28,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent LABORATORIUM MEDYCYNY NATURALNEJ
BONIMED

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Oculobon, 30 kapsułek

Oculoban to suplement diety w postaci kapsułek zawierający składniki pochodzenia naturalnego: ekstrakt z owoców borówki,
stanowiący źródło antocyjanów oraz ekstrakt z kwiatu aksamitki, będący źródłem luteiny i zeaksantyny. Dodatkowo preparat zawiera
witaminę C, niacynę, witaminę E, kwas pantotenowy, ryboflawinę, witaminę B6, tiaminę, kwas foliowy, biotynę, witaminę B12, żelazo,
cynk, mangan, miedź, jod i selen. Składniki preparatu wspomagają prawidłowe widzenie (ryboflawina, witamina A, cynk), posiadają
właściwości przeciwutleniające i chronią komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym (witamin C, witamine E, cynk, mangan,
miedź). Owoc borówki jest źródłem antocyjanów, które dzięki właściwościom antyoksydacyjnym mogą pomóc w utrzymaniu zdrowia
oczu i wspierają prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych.

Zastosowanie: suplementacja diety w aktywne składniki produktu.

Zalecane spożycie: spożywać 2 razy dziennie po 1 kapsułce.

Składniki: żelatyna, ekstrakt z owocu borówki (Vaccinium myrtillus) w tym 25% antocyjanów, kwas L-askorbinowy, ekstrakt z kwiatu
aksamitki (Tagetes erecta L.), mleczan żelaza (II), octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, maltodekstryna, siarczan cynku,
beta-karoten, D-pantotenian wapnia, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), siarczan manganu, chlorowodorek pirydoksyny,
ryboflawina, monoazotan tiaminy, siarczan miedzi (II), kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, selenian (IV) sodu, D-biotyna,
cyjanokobalamina.

2 kapsułki zawierają: ekstrakt z owocu borówki 120mg, w tym antocyjany 30mg; ekstrakt z kwiatu aksamitki 40mg, w tym luteina 8mg,
zeaksantyna 1,6mg; beta-karoten 8mg, witamina C 80mg (100%)*, witamina B3 16mg (100%)*, witamina E 12mg (100%)*, kwas
pantotenowy 6mg (100%)*, ryboflawina 1,4mg (100%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*, tiamina 1,1mg (100%)*, kwas foliowy 200mcg
(100%)*, biotyna 50mcg (100%)*, witamina B12 2,5mcg (100%)*, żelazo 7mg (50%)*, cynk 5mg (50%)*, mangan 1mg (50%)*, miedź
0,5mg (50%)*, jod 75mcg (50%)*, selen 27,5mcg (50%)*

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
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Ostrzeżenia: nie stosować u osób uczulonych na składniki preparatu.
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 suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić przed promieniami słonecznymi.

Ilość netto: 30 kapsułek

Producent:
Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED,
Stawowa 23,
34-300 Żywiec.
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