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Klarin Perfekt tabl. 30 tabl.
 

Cena: 29,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.elast.

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

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

OPIS

Borówka czernica utrzymuje oczy w zdrowiu.

 

OPAKOWANIE
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30 kapsu?ek a 1,0 g

 

SKŁADNIKI

olej z w?troby dorsza, ?elatyna wieprzowa, ekstrakt z kwiatów aksamitki
wzniesionej (?ród?o luteiny i zeaksantyny), substancja utrzymuj?ca wilgo?
(glicerol), kwas L-askorbinowy, glukonian cynku, ekstrakt z owoców borówki
czernicy, olej sojowy rafinowany, substancja zag?szczaj?ca (wosk pszczeli
?ó?ty), octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, L-
selenometionina, emulgator (lecytyna sojowa), L-glutation, glukonian
manganu, chlorowodorek pirydoksyny, siarczan miedzi (II), chlorowodorek
tiaminy, ryboflawina, cyjanokobalamina, no?nik (krzemian glinowo-
potasowy), barwniki (dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki ?elaza), kwas
pteroilomonoglutaminowy, barwnik (koszenila).

1 kapsułka (porcja dzienna) zawiera:

olej z w?troby dorsza,
w tym DHA

EPA
ca?kowite omega 3

250 mg
22,5 mg
19 mg
50 mg

–
–
–
–

 witamina C 80 mg 100% RWS*
ekstrakt z owoców
borówki czernicy,
w tym antocyjany

50 mg
12,5 mg

–
–

ekstrakt z kwiatów
aksamitki wzniesionej,

w tym luteina,

115 mg
20 mg
4 mg

–
–
–
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zeaksantyna
niacyna 16 mg ekwiwalentu

niacyny
100% RWS*

witamina E 12 mg ekwiwalentu alfa-
tokoferolu

100% RWS*

cynk 10 mg 100% RWS*
L-glutation 10 mg –

witamina B6 2,8 mg 200% RWS*
ryboflawina (wit. B2) 1,4 mg 100% RWS*

tiamina (wit. B1) 1,1 mg 100% RWS*
mangan 1 mg 50% RWS*
mied? 1 mg 100% RWS*

kwas foliowy 200 µg 100% RWS*
selen 55 µg 100% RWS*

witamina B12 1 µg 40% RWS*

*% RWS – procent referencyjnej warto?ci spo?ycia

 

PORCJA DZIENNA

1 kapsu?ka.

 

OPIS SKŁADNIKÓW
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Borówka czernica pomaga chroni? oczy. Wspiera klarowno?? widzenia.
Utrzymuje oczy w zdrowiu. Wspiera przep?yw krwi do oka. Jest ?ród?em
antyoksydantów, dlatego stanowi naturaln? ochron? przeciwko wolnym
rodnikom. Antyoksydanty wspieraj? oczy i pomagaj? utrzyma? w?a?ciwe
funkcje siatkówki oka.
Witamina B2 (ryboflawina) oraz cynk pomagaj? w utrzymaniu
prawid?owego widzenia.
Witaminy C, E, B2, cynk, mangan, selen i mied? pomagaj? w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym.
Witamina C dodatkowo pomaga w prawid?owej produkcji kolagenu w celu
zapewnienia prawid?owego funkcjonowania naczy? krwiono?nych.

 

SPOSÓB UŻYCIA

Przeznaczony dla osób doros?ych.

Zaleca si? przyjmowanie 1 kapsu?ki dziennie.

 

OSTRZEŻENIE I INFORMACJA
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Dla utrzymania prawid?owego stanu zdrowia nale?y stosowa?
zrównowa?ony sposób ?ywienia i prowadzi? zdrowy tryb ?ycia.
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Suplement diety
nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Nie stosowa?
w okresie ci??y i karmienia piersi?.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywa? w temperaturze pokojowej, w sposób niedost?pny dla
ma?ych dzieci. Chroni? przed dost?pem ?wiat?a i wilgoci.

 

PRODUCENT

Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne Farmapol Sp. z o.o.
ul. ?wi?ty Wojciech 29, 61-749 Pozna?
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