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Amdoff, kapsułki miękkie, 60 szt.
 

Cena: 62,59 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Tactica Pharmaceuticals

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Cynk, Luteina, Resweratrol, Witamina B2, 
Witamina C, Witamina D3, Witamina E, 
Zeaksantyna

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Amdoff, kapsułki miękkie, 60 szt.

Amdoff to suplement diety zawierający składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku.

Skład Amdoff, kapsułki miękkie, 60 szt.

Olej rybi (zawierający niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3: 50% kwasu dokozaheksaenowego - DHA, 10% kwasu
eikozapentaenowego - EPA oraz trójglicerydy), żelatyna wołowa, olej sojowy rafinowany, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol,
witamina C: kwas L-askorbinowy, ekstrakt z kwiatu aksamitki wzniesionej - Tagetes erecta L. (zawierający 20% luteiny i 4% zeaksantyny),
woda, nośnik: wosk pszczeli żółty, ekstrakt z kłącza ostryżu długiego - Curcuma longa (zawierający 10% kurkuminy), witamina E: octan
DL-alfa-tokoferylu, emulgator: lecytyny, trans-resweratrol Veri-te, cynk: tlenek cynku, miedź: glukonian miedzi (II), barwnik: tlenki i
wodorotlenki żelaza, przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, witamina B2:
ryboflawina, witamina D: cholekalcyferol.

*%RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Działanie Amdoff, kapsułki miękkie, 60 szt.

Cynk i witamina B2 wspierają prawidłowe utrzymanie prawidłowego widzenia.
Cynk, miedź, witaminy C, E i B2 pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
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Cynk, miedź, witaminy C i D wspomagają prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.
Witamina C wspiera prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych.
Kwas DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia.

Informacje dodatkowe Amdoff, kapsułki miękkie, 60 szt.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Przed zastosowanie wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.
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