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MAXILUTEN GINKGO+ x 30tabl.
 

Cena: 25,03 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 30 tabl.

POSTAĆ TABLETKI

PRODUCENT AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Wskazania
składniki suplementu diety wspomagają: zdrowie oczu, sprawność umysłową,wysokie dawki: luteina 24 mg, witamina D3 2000 j. m.,
wyciąg z ginkgo biloba 80 mg

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej standaryzowany na luteinę, wyciąg z liści miłorzębu
japońskiego, beta-karoten, substancja wypełniająca: fosforany wapnia, substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z kwiatów róży stulistnej, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, wyciąg z kwiatów
aksamitki wzniesionej standaryzowany na zeaksantynę, cholekalcyferol, kwas L-askorbinowy, wyciąg z ziela Brahmi, substancja
glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, tlenek cynku, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące:
hydroksypropyloceluloza, talk oraz kwasy tłuszczowe, barwniki: żółcień chinolinowa, brąz HT, czerń brylantowa PN oraz zieleń S,
substancje glazurujące: wosk pszczeli biały oraz wosk carnauba, Żółcień chinolinowa może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i
skupienie uwagi u dzieci

Wartości odżywcze 1 tabletka
- Wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej, w tym 120 mg
luteina 24 mg
- Wyciąg z kwiatów róży stulistnej 40 mg
- Wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej, w tym 24 mg
zeaksantyna 1,2 mg
- Beta-karoten 7 mg**
- Cynk 5 mg (50%)*
- Witamina C 20 mg (25%)*
- Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba L.),
w tym

80 mg

flawonoglikozydy 10 mg
laktony terpenowe 2,4 mg
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1 tabletka
- Wyciąg z ziela Bacopa monnieri (Brahmi) 15 mg
- Witamina D 50 μg (1000%)*
*% referencyjnej wartości spożycia
**odpowiada 1169 μg ekwiwalentu retinolu, co stanowi
146 referencyjnej wartości spożycia dla witaminy A.

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 1 tabletka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w
miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.
Przyjmowanie preparatów z Ginkgo Biloba przez osoby z zaburzeniami krzepliwości lub przyjmujące leki zmniejszające agregację płytek
krwi powinno być skonsultowane z lekarzem.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.,

Opis
Maxiluten ginko+ Suplement diety 30 sztuk
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