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Klarin Perfekt, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 42,49 zł

Opis słownikowy

Marka Klarin

Postać kapsułki

Producent Farmapol

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Borówka, Cynk, DHA, EPA, Kwasy omega-3, 
Luteina, Olej rybi, Selen, Witamina B1, 
Witamina B12, Witamina B2, Witamina B6, 
Witamina C, Zeaksantyna

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Klarin Perfekt, kapsułki, 30 szt.

Suplement diety Klarin Perfekt uzupełnia codzienną dietę osób, które narażone są na silne zmęczenie oczu. Wspiera wzrok, szczególnie
podczas pracy przy monitorze komputera oraz długiej jazdy samochodem. Klarin zawiera luteinę, która pomaga osobom starszym w
zachowaniu ostrego widzenia.

Skład Klarin Perfekt, kapsułki, 30 szt.

Olej z w?troby dorsza, ?elatyna wieprzowa, ekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionej

(?ród?o luteiny i zeaksantyny), substancja utrzymuj?ca wilgo? (glicerol), kwas L-

askorbinowy, glukonian cynku, ekstrakt z owoców borówki czernicy, olej sojowy

rafinowany, substancja zag?szczaj?ca (wosk pszczeli ?ó?ty), octan DL-alfa-tokoferylu,

amid kwasu nikotynowego, L-selenometionina, emulgator (lecytyna sojowa), L-

glutation, glukonian manganu, chlorowodorek pirydoksyny, siarczan miedzi (II),
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chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, cyjanokobalamina, no?nik (krzemian glinowo-

potasowy), barwniki (dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki ?elaza), kwas

pteroilomonoglutaminowy, barwnik (koszenila).

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*

Olej z w?troby dorsza

w tym:

DHA

EPA

Ca?kowite omega-3

250 mg

 

25 mg

19 mg

50 mg

---

 

---

---

---

Witamina C 80 mg 100%

Ekstrakt z owoców

borówki czernicy

w tym:

antocyjany

50 mg

 

12,5 mg

---

 

---

Ekstrakt z kwiatów

aksamitki wzniesionej

w tym:

luteina

115 mg

 

20 mg

---

 

---
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zeaksantyna 4 mg ---

Niacyna 16 mg 100%

Witamina E 12 mg 100%

Cynk 10 mg 100%

L-glutation 10 mg ---

Witamina B6 2,8 mg 200%

Ryboflawina (witamina B2) 1,4 mg 100%

Tiamina (witamina B1) 1,1 mg 100%

Mangan 1 mg 50%

Mied? 1 mg 100%

Kwas foliowy 200 µg 100%

Selen 55 µg 100%

Witamina B12 1 µg 40%

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

Działanie Klarin Perfekt, kapsułki, 30 szt.

Borówka czernica to źródło przeciwutleniaczy - wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym (m.in. wolnymi rodnikami).
Antyoksydanty wspierają oczy i ich funkcjonowanie - klarowność widzenia, pomagają chronić oczy, a także przepływ krwi do oka.

Witamina C wspomaga syntezę kolagenu, wspierający funkcjonowanie naczyń krwionośnych.

Ryboflawina, czyli witamina B2 oraz cynk wspierają proces widzenia.

Witaminy C, E, B2, cynk, mangan, selen i miedź pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Dawkowanie Klarin Perfekt, kapsułki, 30 szt.

Dorośli: 1 kapsułka dziennie.

Informacje dodatkowe Klarin Perfekt, kapsułki, 30 szt.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od wilgoci i światła.
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Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Galeria
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