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Lutezan Premium kapsułki 120 kapsułki
 

Cena: 55,24 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: ADAMED

ILOŚĆ: 120 kapsułek

 

Lutezan Premium - suplement diety zawiera specjalnie dobraną kompozycję oleju rybiego, wyciągów roślinnych (ekstrakt z owoców
aronii czarnej oraz ekstrakty z kwiatów aksamitki wzniesionej, w tym luteina i zeaksantyna), witamin oraz minerałów ważnych dla
prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu.

 

ZASTOSOWANIE:

Suplementacja w składniki zawarte w preparacie.

Ekstrakt z owoców aronii czarnej (Aronia melanocarpa), który pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) z grupy OMEGA 3 (EPA i DHA), które występują w siatkówce oka. Kwas
dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia (korzystne działanie występuje w przypadku
spożywania 250 mg DHA dziennie).

Luteina i zeaksantyna, które są naturalnymi karotenoidami wchodzącymi w skład barwnika plamki żółtej.

Witamina C, która pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych,
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przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, regeneracji
zredukowanej formy witaminy E oraz pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Witamina E pomagająca w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Cynk, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu kwasów tłuszczowych, pomaga w utrzymaniu prawidłowego
widzenia oraz w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Selen wspierający antyoksydacyjne procesy w komórkach.

Miedź pomagająca w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli: 2 kapsułki dziennie.

Zawartość w porcji dziennej:

Sk?adniki 2 kapsu?ki % RWS*

Olej rybi,

w tym:

kwasy t?uszczowe omega

3:

kwas eikozapentaenowy

(EPA)

kwas dokozaheksaenowy

(DHA)

521 mg

 

422 mg

52 mg

234 mg

---

 

---

---

---

Ekstrakty z kwiatów

aksamitki wzniesionej,

w tym:

69 mg

 

12 mg

---

 

---

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

luteina

zeaksantyna

2,4 mg ---

Ekstrakt z owoców aronii

czarnej,

w tym:

antocyjanidyny

50 mg

 

12,5 mg

---

 

---

Witamina C 80 mg 100%

Witamina E (ekwiwalent alfa-
tokoferolu)

12 mg 100%

Cynk 10 mg 100%

Mied? 0,5 mg (500 µg) 50%

Selen 25 µg 45%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

SKŁAD:

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.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu
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Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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