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Klarin JUNIOR od 6 roku życia 30 tabletek
 

Cena: 28,89 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent/
Dystrybutor

ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Klarin Junior jest dobrym uzupełnieniem diety dla dzieci z krótkowzrocznością a także narażonych na silne zmęczenie oczu.  Działanie 
Borówka czernica i ekstrakt z borówki czernicy bogaty w antocyjany. Te silne antyoksydanty stanowią ratunek dla oczu. Wpływają na
kolagen zawarty w oku, powodują wzrost pigmentu zwanego rodopsyną, poprawiają mikro krążenie w gałce ocznej, zwiększają
elastyczność i uszczelniają ściany naczyń włosowatych. Antocyjany hamują krzepliwość a dzięki temu zwielokrotniają przepływ krwi w
siatkówce , która zabierając szkodliwe produkty rozkładu odżywia i natlenia światłoczułe komórki oka poprawiając widzenie. Bogaty
zestaw witamin ułożony specjalnie pod kątem potrzeb oczu ich sprawności pomaga powstrzymać procesy degeneracyjne.  Zalecana do
spożycia dzienna porcja  1 tabletka dziennie  Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  Skład  1 tabletka:
sproszkowany owoc borówki czernicy 100 mg ekstrakt z borówki czernicy 10 mg witamina A 400 mcg 100% zds. (% realizacji dziennego
spożycia w 1 tabletce dla dzieci) witamina B1 0,5 mg 70 % zds. witamina B2 0,5 mg 75 % zds. witamina B3 0,5 mg 50 % zds. witamina
B6 0,5 mg 70 % zds. witamina B 12 0,5 mg 100 % zds. witamina C 30 mg 67 % zds. witamina D3 2,5 mcg 17 % zds. witamina E 4,5 mg 64
% zds. magnez 5 mg 3,33 %zds. cynk 2 mg 16 % zds. miedź 70 mcg selen 10 mcg  Zawartość  Opakowanie zawiera 30 tabletek
powlekanych.  Sposób przechowywania  15°C - 25°C 
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