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Klarin AKTIV z luteiną tabletki 60 szt
 

Cena: 22,34 zł

Opis słownikowy

Producent FARMAPOL

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Postać

Tabletki

Opakowanie

60 tabletek

Skład

Sproszkowany owoc borówki czernicy 250mg, ekstrakt owoców borówki czernicy zawierający 25% antocyjanów 40mg, luteina 3mg,
witamina E 5mg, witamina C 30mg, beta - karoten 0,5mg, witamina E oraz witamina C zaspokaja 50% realizacji zalecanego dziennego
spożycia. Masa tabletkowa: skrobia ziemniaczana, amorficzny dwutlenek krzemu, poliwinylopirolidon, stearynian magnezu - nośniki

Działanie

Preparat działa ograniczająco na zaburzenia krążenia siatkówkowego i naczyniowego oczu, zmniejsza dolegliwości wzrokowe
(krótkowzroczność, ślepotę zmierzchową), osłabioną fotowrażliwość w retinopatii cukrzycowej. Stosuje się w profilaktyce degeneracji
plamki żółtej związanej z wiekiem (ADM) wspomaga prawidłowy proces widzenia.

Wskazania

Profilaktycznie w celu utrzymania dobrego wzroku: u osób ze zmęczonym wzrokiem, które dużo pracują przy komputerze, czytają,
oglądają telewizję, prowadzą wiele godzin samochód (szczególnie nocą), pracują w złym oświetleniu, u osób z zaburzeniami widzenia o
zmierzchu. Wspomagająco w leczeniu: krótkowzroczności, jaskry prostej i zaćmy, chorób przebiegających z uszkodzeniem
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mikrokrążenia w oku (retinopatii cukrzycowej, retinopatii nadciśnieniowej i niedrożności naczyń siatkówki), chorób zwyrodnieniowych
oraz dystroficznych siatkówki i naczyniówki oka, degeneracji plamki żółtej związanej z wiekiem - AMD.

Dawkowanie

2 razy dziennie po 1 tabletce.

Zawartość w dziennej porcji (2 tabletkach):   
sproszkowane owoce borówki czernicy 500 mg  
Ekstrakt z owoców borówki czernicy,
w tym antocyjany

80 mg  
20 mg  

witamina C 80 mg 100% RWS*
Ekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionej, 30 mg  
w tym luteina 6 mg  
zeantaksyna 1,2 mg  
witamina E 12 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu 100% RWS
Witamina A 160 μg ekwiwalentu retinolu 20% RWS

*RWS - referencyjna wartość spożycia
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