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OLIMP Supervision 30 tabletek
 

Cena: 18,46 pln

Opis słownikowy

Producent OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

OLIMP, Supervision, 30 tabletek

Supervision to suplement diety w formie tabletek powlekanych, zawierający wysokiej jakości ekstrakt świetlika lekarskiego (Euphrasia
officinalis L.), naturalną luteinę i zeaksantynę z aksamitki wyniosłej (Tagetes erecta L.) oraz witaminy A i E. Ekstrakt świetlika lekarskiego
przyczynia się do utrzymania prawidłowych funkcji widzenia i siatkówki. Luteina jest naturalnym karotenoidem, występującym w oku.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz
odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 tabletka raz dziennie w trakcie lub po posiłku.

Składniki: substancja wypełniająca – celuloza; ekstrakt świetlika lekarskiego (Euphrasia officinalis L.), substancje wiążące – fosforany
wapnia, talk; octan DL-alfa tokoferylu – witamina E, ekstrakt z aksamitki wyniosłej (Tagetes erecta L.), w tym 80% luteina, 8%
zeaksantyna, substancje glazurujące – alkohol poliwinylowy (PVA), glikol polietylenowy, talk, monooleinian polioksyetylenosorbitolu
(polisorbat 80); substancja wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancje przeciwzbrylające – sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; palmitynian retinylu – witamina A, barwniki - dwutlenek tytanu, tlenki i
wodorotlenki żelaza.

1 tabletka zawiera: ekstrakt świetlika lekarskiego (Euphrasia officinalis L.) 150mg, Luteina (z aksamitki wyniosłej (Tagetes erecta L.))
25mg, Zeaksantyna (z aksamitki wyniosłej (Tagetes erecta L.)) 2mg, Witamina A 400µg (50%)*, Witamina E 12mg (100%)*

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia: nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Ważne wskazówki:
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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 suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ilość netto: 30 tabletek powlekanych

Producent:
Olimp Laboratories Sp. z o. o.
Nagawczyna 109c
39-200 Dębica
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