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Bioretinof, tabletki powlekane, 60 szt.
 

Cena: 34,36 zł

Opis słownikowy

Marka Bioretinof

Postać tabletki

Producent Lek-Am

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Borówka, Cynk, Rutozyd, Witamina B2, 
Witamina B6, Witamina C, Witamina E

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Bioretinof, tabletki powlekane, 60 szt.

Bioretinof- suplement diety zawierający składniki wspomagające naczynia krwionośne w obrębie narządu wzroku. Produkt przeznaczony
dla osób dorosłych.

Skład Bioretinof, tabletki powlekane, 60 szt.

Ekstrakt z owoców borówki czarnej (Vaccinium myrtillus L.), substancja wype?niaj?ca -
celuloza, witamina C (kwas L-askorbinowy), no?nik: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowiona, witamina E (octan DL-alfa tokoferylu),
substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, cynk (glukonian cynku),
trokserutyna, rutyna, substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów
t?uszczowych, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina),
otoczka: substancje glazuruj?ce: hydroksypropylometyloceluloza,
hydroksypropyloceluloza, substancja przeciwzbylaj?ca: talk, substancja
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przeciwpianotwórcza: kwasy t?uszczowe, barwniki: dwutlenek tytanu, indygotyna,
azorubina.

Sk?adnik Zawarto?? w porcji dziennej (1
tabletka powlekana)

% RWS*

Ekstrakt z owoców borówki czarnej,

w tym:

antocyjany 25 %

460 mg

 

115 mg

---

 

---

Witamina C 50 mg 62,5%

Witamina E a-TE*** 12 mg 100%

Trokserutyna 10 mg ---

Rutyna 10 mg ---

Cynk 10 mg 100%

Witamina B6 2 mg 143%

Witamina B2 1,4 mg 100%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Działanie Bioretinof, tabletki powlekane, 60 szt.

Antocyjany z borówki czarnej wspomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji siatkówki oraz wpływają na prawidłową budowę i funkcje
naczyń krwionośnych.

Witamina C, witamina E oraz cynk wspomagają chronić komórki przed działaniem stresu oksydacyjnego.

Witamina C wspomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych oraz
wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Ryboflawina wspomaga utrzymanie prawidłowego widzenia oraz wspomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
dodatkowo wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Dawkowanie Bioretinof, tabletki powlekane, 60 szt.

Dorośli: 1 tabletka powlekana dziennie, podczas posiłku.

Tabletkę należy połknąć i popić wodą.
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Informacje dodatkowe Bioretinof, tabletki powlekane, 60 szt.

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

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
http://www.tcpdf.org
https://www.aptusshop.pl/

