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SOLGAR, Luteina 15 mg kompleks karotenoidowy, 30
kapsułek
 

Cena: 85,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

OPIS PRODUKTU
Preparat jest źródłem luteiny z nagietka wraz z naturalnie obecnym przy niej beta karotenem z mieszaniną innych karotenoidów. Te
przyrodniczo identyczne proporcje składników zapewniają ich rozpuszczalność przez organizm, co ma decydujące znaczenie dla
wysokiego stopnia oddziaływania fizjologicznego.Karotenoidy (luteina, beta karoten) mają silne właściwości antyoksydacyjne, część z
nich ulega w organizmie przekształceniu do witaminy A.(Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon skórnych, pomaga
zachować zdrową skórę oraz utrzymać prawidłowe widzenie i funkcjonowanie układu odpornościowego).Luteina i beta karoten bardzo
dobrze rozpuszczają się w tłuszczach. Ze względu na tę właściwość korzystne jest spożywanie produktów zawierających karotenoidy
wraz z posiłkami zawierającymi tłuszcz, gdyż zwiększa się wtedy ich biodostępność.

SKŁAD
Jedna tabletka zawiera:
Luteina.................................................15 mg
(preparat z nagietka)

Naturalny beta karoten......................1.5 mg

Mieszanka karotenoidów....................29 µg

SPOSÓB UŻYCIA
Najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.
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DAWKOWANIE
1 kapsułka dziennie

OPAKOWANIE
30 kapsułek

KURACJA
30 dni

INFORMACJE DODATKOWE
Naturalne substancje pomocnicze
Otoczka kapsułki roślinnej: hydroksypropylometyloceluloza
Substancja Wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna
Barwniki: dwutlenek tytanu, karmel siarczynowo-amoniakalny, ryboflawina
Substancje Przeciwzbrylające: roślinny stearynian magnezu
Glicerol roślinny

Informacja alergiczna
Produkt nie zawiera: drożdży, pszenicy, glutenu , produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych substancji konserwują-
cych, zapachowych lub barwiących.
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