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MultiOFTI, kapsułki miękkie, 30 szt.
 

Cena: 55,49 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent +Pharma Polska

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Inozytol, Multiminerały, Multiwitamina, Olej
rybi, Resweratrol

Opis produktu
 

Informacje podstawowe MultiOFTI, kapsułki miękkie, 30 szt.

MultiOFTI - suplement diety zawierający składniki wspomagające prawidłowe widzenie. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład MultiOFTI, kapsułki miękkie, 30 szt.

olej rybi; ?elatyna wo?owa (sk?adnik otoczki); ekstrakt z kwiatu aksamitki wynios?ej
(Tagetes erecta); glicerol (substancja utrzymuj?ca wilgo?); kwas L-askorbinowy (wit.
C); olej sojowy (substancja wype?niaj?ca); trokserutyna; octan DL-alfa-tokoferylu (wit.
E); glukonian manganu; amid kwasu nikotynowego (niacyna); resweratrol; tlenek
cynku; monostearynian glicerolu (substancja zag?szczaj?ca); L-selenometionina;
glukonian miedzi (Il); lecytyna sojowa (emulgator); sorbitol (stabilizator); tlenki ?elaza
(barwniki); cyjanokobalamina (wit. B12); chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6);
ryboflawina (wit. B2); chlorowodorek tiaminy (wit. B1); kwas pteroilomonoglutaminowy
(kwas foliowy); inozytol.
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Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*

Olej rybi

w tym:

DHA

EPA

310 mg

 

142,6 mg

31 mg

---

 

---

---

Ekstrakt z aksamitki
wynios?ej

w tym:

luteina

zeaksantyna

125 mg

 

25 mg

5 mg

---

 

---

---

Trokserutyna 30 mg ---

Resweratrol 15 mg ---

Witamina C 80 mg 100%

Niacyna 16 mg 100%

Witamina E 12 mg 100%

Witamina B6 2 mg 143%

Ryboflawina 1,6 mg 114%

Tiamina 1,1 mg 100%

Kwas foliowy 200 µg 100%

Witamina B12 2,5 µg 100%

Inozytol 0,05 mg ---

Cynk 10 mg 100%

Mangan 2 mg 100%

Mied? 1 mg 100%

Selen 40 µg 73%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.
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Działanie MultiOFTI, kapsułki miękkie, 30 szt.

Luteina, zeaksantyna wspomagają prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku, wpływają na ochronę oczu przed wolnymi rodnikami.

Resweratrol wpływa na ochronę oczu przed szkodliwym wpływem wolnych rodników.

Trokserutyna wspomaga napięcie i elastyczność naczyń krwionośnych.

Witamina C, witamina E, witamina B1, witamina B2, witamina B3, witamina B6, witamina B12 oraz kwas foliowy wspomagają prawidłowe
funkcjonowanie organizmu.

Dawkowanie MultiOFTI, kapsułki miękkie, 30 szt.

Dorośli: 1 kapsułka dziennie.

Informacje dodatkowe MultiOFTI, kapsułki miękkie, 30 szt.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

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