30 kapsułek
LUTEINA • ZEAKSANTYNA • KWASY OMEGA-3 • Witamina D
Witaminy B • antyoksydanty

MACULOFT to suplement diety zawierający odpowiednio dobrane substancje: luteina, zeaksantyna, kwasy omega-3 (EPA i DHA), witamina D3, witaminy z grupy B, antyoksydanty oraz minerały: cynk i selen.
Zawarte w preparacie MACULOFT substancje takie jak cynk i witamina B2 pomagają w utrzymaniu
prawidłowego widzenia.
Cynk, selen, witamina E, witamina C i witamina B2 pomagają w ochronie struktur komórkowych
przed działaniem oksydacyjnym. Witamina C, witamina B2, B6 i B12 pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego. Dodatkowo, cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu witaminy A, która bierze czynny udział w procesach widzenia, a witamina C zapewnia
prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych.
Składniki czynne:
Zawartość w 1 kapsułce:
Olej rybi mikrokapsułkowany
200 mg (*)
EPA i DHA
20 mg (*)
Wyciąg z aksamitka wzniesionego w tym:
100 mg
Luteina
20 mg (*)
Zeaksantyna
4 mg (*)
Witamina C
40 mg (50% ZDS)
Witamina E
12 mg (100% ZDS)
Niacyna (witamina B3)
8 mg (50% ZDS)
Cynk
5 mg (50% ZDS)
Chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6)
1,4 mg (100% ZDS)
Ryboflawina (witamina B2)
1,4 mg (100% ZDS)
Kwas foliowy (witamina B9)
200 µg (100% ZDS)
Selen
55 µg (100% ZDS)
Witamina D3
20 µg (400% ZDS)
Cyjanocobalamina (witamina B12)
2,5 µg (100% ZDS)
* Brak ustalonych norm ZDS (% ZDS – % zalecanego dziennego spożycia)

SKŁADNIKI: Olej rybi mikrokapsułkowany (40% oleju rybiego); nośnik: skrobia kukurydziana;
ekstrakt z kwiatów aksamitka wzniesionego Tagetes erecta L. (20% luteiny, 4% zeaksantyny);
żelatyna; nośnik: maltodekstryna; kwas L-askorbinowy; glukonian cynku; substancja wypełniająca:
celuloza mikrokrystaliczna; DL-alpha-tokoferol; Selohvita C (nośnik: węglan wapnia, selenin sodu
IV); kwas dokozaheksaenowy (DHA); kwas eikozapentaenowy (EPA); amid kwasu nikotynowego;
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; nośniki: sukraloza, guma
arabska; trójglicerydy; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; ryboflawina; chlorowodorek
pirydoksyny; barwniki: dwutlenek tytanu, ryboflawina; kwas pteroilomonoglutaminowy; regulatory
kwasowości: cytrynian sodu, kwas cytrynowy; cholekalcyferol; cyjanokobalamina
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
1 kapsułka dziennie
UWAGI: Suplement diety nie może być substytutem zróżnicowanej diety. Prowadzenie
zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania
dobrego stanu zdrowia. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych.
NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM:
patrz na nadruk z boku opakowania
PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.
ZAWARTOŚĆ NETTO:
15,0 g (30 kapsułek)

Dystrybutor:
Ofta Sp. z o.o.
ul. Mleczna 8
03-667 Warszawa
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Wyprodukowano w UE dla:
VERCO S.A.
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa

