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Forever iVision luteina + ekstrakt z borówki czarnej - 60 kaps.
 

Cena: 162,00 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Forever iVision jest suplementem diety przeznaczonym dla osób chcących zadbać o swój wzrok.

Witamina A wraz z borówką czarną i cynkiem działają wspomagająco na utrzymanie prawidłowego widzenia. Sam cynk natomiast
pomaga utrzymać odpowiedni metabolizm witaminy A.

Witaminy E i C wspierają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym (działaniem wolnych rodników).

Suplement diety Forever iVision jest produktem bezglutenowym.

 

Stosowanie: 2 kapsułki dziennie, zażywać popijając wodą

Zawartość składników w porcji dziennej

w 2 kapsułkach
Witamina C

 

80 mg/100%*

Ekstrakt z owoców borówki czarnej,

 

w tym antocyjany

30 mg

3 mg

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/forever-ivision-luteina-ekstrakt-z-borowki-czarnej-60-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 
Cynk

 

12 mg/120%*

Ekstrakt z kwiatów aksamitki

w tym: luteina

  zeaksantyna

100 mg

20 mg

4 mg
Witamina E 30 mg/250%*
Witamina A 250 µg/31%*

 

*% dziennej realizacji referencyjnej wartości spożycia osoby dorosłej

 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 

Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników produktu i przekraczać zalecanej dziennej dawki.

 

Składniki: olej słonecznikowy, żelatyna z ryb, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, ekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionej
(Tagetes erecta) Lutemax – źródło luteiny i zeaksantyny, witamina C (kwas Laskorbinowy), witamina E (octan Dalfatokoferylu, olej
sojowy), stabilizator – wosk pszczeli, ekstrakt z owoców borówki czarnej (Vaccinium myrtillus) – źródło antyoksydantów, olej z nasion
marchwi (Daucus carota) (olej z nasion marchwi, olej rzepakowy, olej z nasion słonecznika), cynk (tlenek cynku), sok z czarnej marchwi
(Daucus carota subsp. Sativus), witamina A (betakaroten).

Masa netto:  40 g

Opakowanie: 60 kapsułek
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jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
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