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SUPEROPTIC 30 kapsułek
 

Cena: 24,90 PLN

Opis słownikowy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościDzięki aktywnym składnikom działa wielotorowo:Kwas dokozaheksaenowy (DHA)przyczynia się do utrzymania
prawidłowego widzeniaCynk, ryboflawina, wit. Apomagają w utrzymaniu prawidłowego widzeniaSelen, mangan, wit. E, wit. C, cynk,
miedź, ryboflawinapomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Stres oksydacyjny jest jednym z czynników
powodujących starzenie się komórek organizmu.Niacyna, wit. B6, kwas foliowy, wit. B12przyczyniają się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużeniaKorzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 250 mg DHA dziennie (1
kapsułka).Zalecane spożycie1 kapsułka dziennieWażneNie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu.Nie
należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety.Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
organizmu.Składniki: Kwasy tłuszczowe (w tym kwasy tłuszczowe omega-3) pochodzące z oleju z ryb; żelatyna; witamina C (kwas L-
askorbinowy); substancja utrzymująca wilgoć glicerol; olej kokosowy i palmowy; olej z krokosza barwierskiego; substancja wypełniająca
celuloza mikrokrystaliczna; niacyna (amid kwasu nikotynowego); cynk (tlenek cynku); witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); luteina;
stabilizatory: lecytyna sojowa (orzeszki ziemne), dwutlenek krzemu; witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); mangan (siarczan
manganu); witamina B2 (ryboflawina); witamina B1 (monoazotan tiaminy); miedź (siarczan miedzi (II)); zeaksantyna; witamina A
(palmitynian retinylu); kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy); barwniki tlenki i wodorotlenki żelaza; selen (selenian (IV) sodu);
witamina B12 (cyjanokobalamina). Składniki 1 kapsułka (zalecana dzienna porcja) Kwasy tłuszczowe omega-3 - w tym DHA315 mg250
mg Luteina10 mg Zeaksantyna500 µg Witamina A – ekwiwalent retinolu400 µg (50% RWS*) Witamina C60 mg (75% RWS*) Witamina E
– ekwiwalent alfa-tokoferolu10 mg (83% RWS*) Tiamina (witamina B1)0,88 mg (80% RWS*) Ryboflawina (witamina B2)1,6 mg (114%
RWS*) Niacyna18 mg (113% RWS*) Witamina B62 mg (143% RWS*) Witamina B121 µg (40% RWS*) Kwas foliowy200 µg (100% RWS*)
Cynk15 mg (150% RWS*) Mangan1,8 mg (90% RWS*) Miedź1 mg (100% RWS*) Selen40 µg (73% RWS*)ProducentZakłady
Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.ul. Pelplińska 1983-200 Starogard Gdański
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