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Maxiluten D3, tabletki, 30 szt.
 

Cena: 31,79 zł

Opis słownikowy

Marka Maxiluten

Postać tabletki

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Luteina, Witamina C, Witamina D3

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Maxiluten D3, tabletki, 30 szt.

Maxiluten D3 jest suplementem diety zawierającym wysoką dawkę luteiny, jak również zeaksantynę oraz witaminy i minerały (beta-
karoten jako źródło witaminy A i cynk) pomagające utrzymać prawidłowe widzenie. Dodatkowo zawarte w produkcie witamina D i
witamina C pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Skład Maxiluten D3, tabletki, 30 szt.

Substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej standaryzowany na luteinę, beta-karoten, substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z kwiatów róży stulistnej, wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej standaryzowany
na zeaksantynę, cholekalcyferol, kwas L-askorbinowy, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, tlenek cynku,
barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, talk oraz
kwasy tłuszczowe, barwniki: żółcień chinolinowa oraz żółcień pomarańczowa FCF, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały i wosk
carnauba. Sk?adniki 1 tabletka % RWS*

Wyci?g z kwiatów
aksamitki wzniesionej

w tym:

120 mg

 

24 mg

---

 

---
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luteina

Wyci?g z kwiatów ró?y
stulistnej

40 mg ---

Wyci?g z kwiatów
aksamitki wzniesionej

w tym:

zeaksantyna

24 mg

 

1,2 mg

---

 

---

Beta-katoren 7 mg ---

Cynk 5 mg 50%

Witamina C 20 mg 25%

Witamina D 50 µg (2000 j.m.) 1000%

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

Działanie Maxiluten D3, tabletki, 30 szt.

Wyciąg z kwiatów róży stulistnej wspiera zdrowe oczy oraz wspomaga ochronę zdrowia oczu.

Cynk wspomaga utrzymanie prawidłowego widzenia.

Witamina C wspomaga ochronę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Witamina D oraz witamina C wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Dawkowanie Maxiluten D3, tabletki, 30 szt.

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Informacje dodatkowe Maxiluten D3, tabletki, 30 szt.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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