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ZOMAX 30 tabletek
 

Cena: 12,49 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

ZOMAX® to suplement diety zawierający w swoim składzie wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta L.) będącej źródłem
luteiny i zeaksantyny, która przyczynia się do poprawy ostrości widzenia. Preparat został dodatkowo wzbogacony w witaminy: B2, A, E
oraz minerały: cynk i selen.
Witamina B2, witamina A, cynk pomagającą w utrzymaniu prawidłowego widzenia.
Witamina E i selen pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
W produkcie ZOMAX ® zachowano proporcje luteiny i zeaksantyny, zgodne z naturalnym stosunkiem występującym w osoczu.
Wysoka zawartość luteiny – aż 25 mg w 1 tabletce.

 Zastosowanie:

Preparat kierowany do osób chcących zadbać o swój wzrok, a w szczególności skarżących się na zmęczone oczy, osób spędzających
dużo czasu przed komputerem, zawodowych kierowców, osób dużo czytających, osób u których występuje pogorszenie wzroku wraz z
wiekiem.

Dla kogo:

Dla osób dorosłych

 Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu:

1 tabletka powlekana dziennie.
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 Sposób użycia:

Należy przyjmować 1 tabletkę raz dziennie, najlepiej w trakcie posiłku. Popić wodą.

Ostrzeżenie:

Nie należy przekraczać porcji preparatu zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.
Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

 Podmiot odpowiedzialny:

Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
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