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Opticol Total 30 tabl. COLFARM
 

Cena: 28,18 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent/
Dystrybutor

ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Wskazania: - Pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia. - Przyczynia się do poprawy ostrości widzenia. - Posiada właściwości
antyoksydacyjne. - Wspiera zdrowie oczu. Właściwości: Zawarte w suplemencie diety Opticol Total wyciąg z borówki, cynk i ryboflawina
pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Wyciąg z aksamitki wzniesionej przyczynia się do poprawy ostrości wzroku. Wyciąg z
winorośli właściwej wspomaga krążenie żylne, pomaga utrzymać zdrowe naczynia krwionośne i kapilarne. Wyciąg z sosny
śródziemnomorskiej poprawia mikrokrążenie, krążenie oraz chroni ściany naczyń krwionośnych. Wyciąg z borówki czarnej wspiera
zdrowie oczu, stabilizuje powstawanie kolagenu w oku, pomaga w szybszym dostosowaniu ostrości wzroku do ciemności. Suplement
diety Opticol Total zawiera dużą dawkę luteiny i zeaksantyny pochodzące z wyciągu z aksamitki wzniesionej. Do ochrony przed
uszkodzeniem oksydacyjnym przyczyniają się: wyciąg z sosny, wyciąg z winorośli właściwej, wyciąg z borówki, naturalna witamina E,
cynk, organiczny, miedź, selen i ryboflawina. Sposób użycia: 1 tabletka 1 raz dziennie. Skład: Wyciąg z borówki 100 mg, wyciąg
aksamitka wzniesionego 100 mg w tym luteina 20 mg, zeaksantyna 4mg, rutyna 20 mg, witamina C 80mg, witamina E 12 mg, cynk
organiczny 10 mg, wyciąg z sosny śródziemnomorskiej 15 mg, miedź 0,5 mg, selen 27,5 µg, ryboflawina 1,4 mg, wyciąg z owoców
winorośli właściwej 45 mg w tym transresweratrol 2,25 mg. Uwagi: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz
zdrowego trybu życia. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
Opakowanie: 30 tabletek 
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