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Lutamax Duo, 10 mg kapsułki, 30 szt
 

Cena: 45,39 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Pharmaselect International Beteiligungs
Gmbh

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Luteina

Opis produktu
 

Opis Lutamax Duo, 10 mg kapsułki, 30 szt

Opis

Suplement diety wspomagający funkcjonowanie narządu wzroku.

Składniki

Składniki: skoncentrowany olej rybi; żelatyna; gliceryna; standaryzowany na zawartość luteiny i zeaksantyny ekstrakt aksamitki
wyniosłej; olej z krokosza barwierskiego; witamina E; barwniki: E101, E171, E 172.

Jedna kapsułka zawiera 10 mg luteiny i 330 mg kwasów omega-3.

Zawartość witamin i innych składników w jednej kapsułce

Wartość odżywcza w kapsułce w 100 g
Wartość energetyczna 6,4 kcal / 26,3 kJ 747 kcal / 3085 kJ
Białko 0,20 g 23,7 g
Węglowodany 0 g 0 g
Tłuszcz 0,61 g 72,5 g
Luteina ( w tym 5 % zeaksantyny) 10 mg 1188 mg
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Olej rybi, w tym:

kwasy Omega- 3

DHA

EPA

581 mg

330 mg

240 mg

90 mg

69 g

39,2 g

28,5 g

10,7 g
Witamina E (ekwiwalent a-tokoferolu) 3,6 * 426 mg

* = 30% zalecanego dziennego spożycia (RDA) RDA zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie znakowania środków i spożywczych

Preparat nie zawiera składników wytworzonych z roślin modyfikowanych genetycznie (GMO). Nie zawiera substancji słodzących.

Informacja dla diabetyków: 1 kapsułka = 0.0 WW

Masa netto

25,3 g

Zalecane dzienne spożycie

Zaleca się spożywać Lutamax Duo 20 mg - 1 kapsułkę dziennie przez przez okres 3-6 miesięcy, następnie zmniejszyć dawkę i spożywać
Lutamax Duo 10 mg - 1 kapsułkę dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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