
Visio-MAX 30tabl

TECHNISCHE FICHE

Visio-MAX® is door zijn unieke samenstelling geschikt voor personen met
gevoelige ogen en personen die hun ogen zwaar belasten (PC, TV, fel
zonlicht, lassen, lenzen,º). Visio-MAX® is een zorgvuldig samengestelde
formule met bosbessenextract, van nature rijk aan polyfenolen, en
hooggedoseerd luteïne en zeaxanthine.

 Productbeschrijving

Vulstof : dicalciumfosfaat, maïszetmeel, verstevigingsmiddel: microkristallijn
cellulose, ascorbinezuur (Vit.C), seleniumgist, zinkgluconaat, droog extract
van het afrikaantje (Tagetes erecta L.) (rijk aan luteïne en zeaxanthine),
bosbessenextract (Vaccinium myrtillus L.), omhullingsmiddel :
hydroxypropylmethylcellulose,  D-alfa-tocoferylsuccinaat (Vit.E),
anti-agglomeraatstoffen : siliciumdioxyde, magnesiumstearaat,
stearinezuur, kleurstoffen: E133, E110, E171, stabilisator : talk,
pyridoxinehydrochloride (Vit. B6),  thiaminenitraat (Vit.B1), riboflavine
(Vit.B2)

 Ingrediënten

cnk6680ref.

Voedingssupplement
 Kenmerken

 Posologie

Eén tablet per dag innemen bij de maaltijd.
Kuren van 1 tot 3 maanden, verlengbaar

 Actieve bestanddelen

1. Selenium
2. Zink
3. Vit B1
4. Vit B2
5. Vit B6
6. Vit C
7. Vit E
8. Bosbessenextract
9. Luteïne
10. Zeaxanthine

 Voorzorgsmaatregelen

Het wordt aangeraden de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet te
overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een
gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl
worden gebruikt.
Buiten het bereik van jonge kinderen houden.

 Voordelen

Eén tablet per dag, goed te verteren.

1532-944       

 Indicaties

Draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress (1,2,4,6,7)
Draagt bij tot de instandhouding van een goed gezichtsvermogen (2,4)
Draagt bij tot de goede werking van het zenuwstelsel (3,4,5,6)
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Visio-MAX 30tabl

TECHNISCHE FICHE

/100 g

Zink (mg) 5 50%

Selenium (±g) 55 100%

Vitamine B1 (mg) 1,1 100%

Vitamine B2 (mg) 1,4 100%

Vitamine B6 (mg) 1,4 100%

Vitamine C (mg) 60 75%

Vitamine E (mg) 8 67%

Luteïne (mg) 10

Zeaxanthine (±g) 400

Bosbessenextract (mg) 75

/tablet

 Analyse

 GDA of ADH

 Prijs

Publieksprijs: 13,10 Euro
Enkel verkrijgbaar in de apotheek

Datum laatste wijziging: 10/12/2012

Deze informatie is ingevuld op basis van inlichtingen ons verstrekt door de 
leverancier en dit zonder enige verbintenis en onder alle voorbehoud.
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