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Lutezan Premium kaps. 120 kaps.
 

Cena: 70,69 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Lutezan Premium suplement diety wpływa na utrzymanie prawidłowego widzenia.

Działanie i zastosowanie:
wpływa na utrzymanie prawidłowego widzenia
wspiera prawidłowe funkcjonowanie wzroku
dostarcza cennych dla wzroku witamin i minerałów
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
wspiera prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu
Lutezan Premium to bogata kompozycja składników (ekstrakt z owoców aronii czarnej, DHA, luteina i zeaksantyna, witaminy i minerały)
ważnych dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu.

Skład:
Składniki: olej rybi, żelatyna, witamina C (L-askorbinian wapnia), substancja utrzymująca wilgoć - glicerol, cynk (glukonian cynku),
substancja utrzymująca wilgoć - sorbitol, ekstrakty z kwiatów aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta), ekstrakt z owoców aronii czarnej
(Aronia melanocarpa), substancja zagęszczająca - wosk pszczeli, witamina E (octan DL-ałfa-tokoferylu), emulgator - lecytyna sojowa,
selen (L-selenometionina), miedź (glukonian miedzi), substancja zagęszczająca - dwutlenek krzemu, barwniki: tlenki i wodorotlenki
żelaza, dwutlenek tytanu.
Składniki - 2 kapsułki - %RWS*:
olej rybi - 521 mg, w tym:
kwasy tłuszczowe omega 3 - 422 mg:
kwas eikozapentaenowy (EPA) - 52 mg
kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 234 mg
ekstrakty z kwiatów aksamitki wzniesionej - 69 mg, w tym:
luteina - 12 mg
zeaksantyna - 2,4 mg
ekstrakt z owoców aronii czarnej - 50 mg, w tym:
antocyjanidyny - 12,5 mg
witamina C - 80 mg - 100
witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) - 12 mg - 100
cynk - 10 mg- 100
miedź - 0,5 mg (500 mcg) - 50
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selen - 25 mcg - 45
* RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

Stosowanie:
Stosować 2 kapsułki dziennie.

Przeciwwskazania: 
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Stosowanie podczas ciąży i laktacji należy
skonsultować z lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy
stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.

Zawartość opakowania:
1 opakowanie zawiera 120 kapsułek.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, chroniąc od światła i wilgoci.
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