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SuperOptic 60 kapsułek
 

cena: 35,95 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Opakowanie 60 kaps

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Opis produktu
 

Wskazania:

Preparat polecany osobom:

powyżej 40 roku życia ze względu na pogorszenie wzroku związane z wiekiem, a także
młodsze, których narząd wzroku jest szczególnie narażony na uszkadzające działanie
czynników środowiskowych/zewnętrznych, tzn.:
pracującym przy komputerze,
palącym papierosy,
przebywającym w zadymionych pomieszczeniach,
narażonym na intensywne światło słoneczne,
spędzającym wiele godzin na czytaniu lub oglądaniu TV,
prowadzącym pojazdy po zmroku.

 

Działanie:

Wspomaga prawidłowe widzenie. wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.
Wpływa na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia.

Sposób użycia:

Dorośli: 1 kapsułka dziennie.
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Skład:

Kwasy tłuszczowe (w tym kwasy tłuszczowe omega-3) pochodzące z oleju z ryb, żelatyna,
witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja utrzymująca wilgoc: glicerol, olej kokosowy i
palmowy, olej z krokosza barwierskiego, celuloza mikrokrystaliczna, niacyna (amid kwasu
nikotynowego), cynk (tlenek cynku), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), luteina,
stabilizatory: lecytyna sojowa, dwutlenek krzemu, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny),
mangan (siarczan manganu), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy),
miedź (siarczan miedzi), zeaksantyna, witamina A (palmitynian retinylu), kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy), barwniki: tlenek żelaza czerwony oraz tlenek żelaza żółty, selen
(selenian sodu), witamina B 12 (cyjanokobalamina).

 1 tabletka zawiera: kwasy tłuszczowe Omega-3 315mg, w tym DHA 250mg, luteina 10mg,
zeaksantyna 500mcg, witamina A (ekwiwalent retinolu) 400mcg (50%)*, witamina C 60mg
(75%)*, witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) 10mg (83%)*, tiamina (witamina B1) 1,4mg
(127%)*, ryboflawina (witamina B2)1,6mg (114%)*, niacyna (ekwiwalent niacyny) (witamina
B3) 18mg (113%)*, witamina B6 2mg (143%)*, witamina B12 1mcg (40%)*, kwas foliowy
(witamina B9) 200mcg (100%)*, cynk 15mg (150%)*, mangan 2mg (100%)*, miedź 1mg
(100%)*, selen 40mcg (73%)*

 *RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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