
NOTIFICAT DE SNPMAPS  NR. AA 9492/2016
Deținător notificare și Producător: COSMO PHARM SRL www.cosmopharm.eu
București, Bd. Corneliu Coposu nr. 5 bl. 103 ap. 74 tel.: 021/320.44.33
ASIGURAȚI-VĂ CĂ SIGILIUL ESTE INTACT

Lot nr.:
A se consuma,
de preferinţă,
înainte de sfârșitul:

10,44 g

ACȚIUNI: Luteina și zeaxantina sunt carotenoizi și antioxidanți 
naturali. Se găsesc în concentrație mare în țesutul ocular. Protejează 
cristalinul, retina și macula împotriva radicalilor liberi și a razelor 
UV, îmbunătățesc circulația oculară și mențin o vedere sănătoasă. 
Extractul de Afin, prin conținutul de antocianidine,  ajută vederea 
pe timp de noapte. Vitamina C contribuie la formarea normală a 
colagenului pentru funcționarea normală a vaselor de sânge.
MOD DE UTILIZARE: 1 capsulă zilnic, la masă. 

*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011**Doza zilnică nu a fost stabilită.

%VNR*Cant./cps.
Vitamina C 
Extract de Crăițe  
         Luteină 
Extract de Crăițe  
         Zeaxantină
Extract de Afin 

Informații nutriționale:
80,00 mg
22,00 mg
10,00 mg
11,00 mg

2,00 mg
10,00 mg

**
**

30 capsule vegetale

COSMO PHARM
®

Supliment alimentar

P R E M I U M

Produs certi�cat într-un sistem de management ISO9001; ISO14001; ISO22000
ASIGURAȚI-VĂ
CĂ SIGILIUL
ESTE INTACT
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CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate.

nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. A nu se depăși 
doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor 
mici. Nerecomandat persoanelor alergice la oricare dintre ingredientele produsului. Pro-
dusul conține ingrediente provenite din surse naturale, pot exista variații organoleptice 
de la un lot la altul, fără a afecta caracteristicile produsului.

Suplimentele alimentare 

 INGREDIENTE                   :  (348 mg/cps) 
vegetală (hipromeloză, apă purificată), extract din flori de Crăițe (Tagetes erecta) cu 
50% luteină, extract din flori de Crăițe (Tagetes erecta) cu 20% zeaxantină, extract 10:1 din 
fructe de Afin (Vaccinium myrtillus), stearat de magneziu și  dioxid de siliciu (agenți antiaglo-
meranți). Nu conține alergeni. Valori nutriționale: 0,07 kj/0,014 kcal/cps.

celuloză microcristalină (agent de încărcare), vitamina C, capsulă

Produsul conține ingrediente provenite din surse naturale, pot exista variații organoleptice de la un lot 
la altul, fără a afecta caracteristicile produsului.
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