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Cena: 39,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.elast.

Producent FARMA PROJEKT SP.Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

VISLEA 30 kapsułek

Suplement diety Vislea zawiera w składzie olej rybi, będący źródłem kwasu Omega-3, witaminy (C, E, B6, tiamina, ryboflawina, B12,
niacyna, kwas foliowy), składniki mineralne (cynk, mangan, selen, miedź) oraz luteinę i zeaksantynę. Zawarte w suplemencie diety cynk,
ryboflawina oraz kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają się do zachowania prawidłowego widzenia. Korzystne działanie
występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie. Jednocześnie składniki preparatu pomagają w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym (miedź, mangan, cynk, ryboflawina, selen, witamina C, witamina E).

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie
1 kapsułka dziennie.

Składniki
Olej rybi (w tym kwasy tłuszczowe omega-3); substancja żelująca: żelatyna; glukonian cynku (cynk); kwas L-askorbinowy (witamina C);
trokserutyna; luteina; substancja glazurująca: glicerol; woda; amid kwasu nikotynowego (niacyna); emulgator, lecytyna sojowa;
substancja wiążąca: sorbitol; octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); siarczan manganu (mangan); substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu; glukonian miedzi (II) (miedź); chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); zeaksantyna; chlorowodorek tiaminy
(witamina B1); ryboflawina (witamina B2); barwnik: czerwony tlenek żelaza; cyjanokobalamina (witamina B12); kwas
pteroilomonoglutaminowy (foliany); substancja wypełniająca: maltodekstryna; selenian (IV) sodu (selen).

1 kapsułka dziennie: olej rybi 280mg, w tym kwasy tłuszczowe Omega-3 84mg (EPA 44,8mg, DHA 29,4mg), witamina C 60mg (75%)*,
trokserutyna 50mg, niacyna 18mg (113%)*, luteina 10mg, witamina E 10mg (83%)*, cynk 10mg (100%)*, witamina B6 2mg (143%)*,
mangan 2mg (100%)*, witamina B2 1,6mg (114%)*, witamina B1 1,4mg (127%)*, zeaksantyna 0,5mg, miedź 0,5mg (50%)*, foliany 200µg
(100%)*, selen 40µg (73%)*, witamina B12 1µg (40%)*
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*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ostrzeżenia
Nie przyjmować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed
zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.

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.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowe, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
światłem.

Zawartość netto
30 kapsułek.

Producent
Valeant Sp.z o.o. Sp.j.
ul.Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów
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