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Olimp Luteina Bio-Complex 30 kaps
 

Cena: 23,84 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent SPORTATUT DĘBICA

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

Nagawczyna 109c

39-200 Dębica

 

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

Suplement diety zawierający luteinę pochodzącą z bioaktywnych ekstraktów roślinnych.

 

ZASTOSOWANIE:

Preparat przeznaczony: jako suplement diety dla osób dążących do utrzymania prawidłowych czynności narządu wzroku.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka raz dziennie po posiłku głównym lub inaczej po konsultacji z lekarzem.

 

Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka %ZDS*

Luteina 20 mg  --

Tauryna 200 mg  --

Bioflawonoidy cytrusowe 40% 33 mg  --

Witamina C 30 mg 37,5%

Cynk 7,5 mg 75%

Selen 30 mcg 54%

*% ZDS- procent realizacji zalecanego dziennego spo?ycia

 

SKŁAD:

Tauryna, diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku ALBION®), bioflawonoidy cytrusowe, kwas L-askorbinowy - wit. C, luteina,
substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna; selenian(IV) sodu, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; kapsułka (składniki otoczki - żelatyna, barwnik: E171).

 

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

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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