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Lutezan Premium, kapsułki, 120 szt
 

Cena: 41,91 zł

Opis słownikowy

Marka Lutezan

Postać kapsułki

Producent Adamed

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Cynk, DHA, EPA, Kwasy omega-3, Luteina, 
Witamina C, Witamina E, Zeaksantyna

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Lutezan Premium, kapsułki, 120 szt

Lutezan Premium -suplement diety zawierający składniki wspomagające prawidłowe widzenie. Produkt przeznaczony dla osób
dorosłych.

Skład Lutezan Premium, kapsułki, 120 szt

Olej rybi, ?elatyna, witamina C (L-askorbinian wapnia), substancja utrzymuj?ca wilgo?
- glicerol, cynk (glukonian cynku), substancja utrzymuj?ca wilgo? - sorbitol, ekstrakty z
kwiatów aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta), ekstrakt z owoców aronii czarnej
(Aronia melanocarpa), substancja zag?szczaj?ca - wosk pszczeli, witamina E {octan
DL-a?fa-tokoferylu), emulgator - lecytyna sojowa, selen (L-selenometionina), mied?
(glukonian miedzi), substancja zag?szczaj?ca - dwutlenek krzemu, barwniki: tlenki i
wodorotlenki ?elaza, dwutlenek tytanu.

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

https://www.e-medest.pl
https://www.e-medest.pl/lutezan-premium-kapsulki-120-szt.html
https://www.e-medest.pl/marka-lutezan,dFA-WhU.html
https://www.e-medest.pl/postac-kapsulki,dDw-0go.html
https://www.e-medest.pl/producent-adamed,dCg-ZgU.html
https://www.e-medest.pl/rejestracja-suplement-diety,dEw-SAo.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-cynk,dEg-jRE.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-dha,dEg-MRI.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-epa,dEg-MhI.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-kwasy-omega-3,dEg-ixI.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-luteina,dEg-jBE.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-witamina-c,dEg-mxE.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-witamina-e,dEg-pRE.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-zeaksantyna,dEg-jBI.html
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
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:

luteina

zeaksantyna

69 mg

 

12 mg

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

Działanie Lutezan Premium, kapsułki, 120 szt

Ekstrakt z owoców aronii czarnej wspomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Witamina C wspomaga prawidłową produkcję kolagenu oraz wpływa na zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia.

Cynk wspomaga utrzymanie prawidłowego widzenia oraz wpływa na ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Selen wspomaga procesy antyoksydacyjne w komórkach.

Miedź wpiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Dawkowanie Lutezan Premium, kapsułki, 120 szt

Dorośli: 2 kapsułki dziennie.

Informacje dodatkowe Lutezan Premium, kapsułki, 120 szt

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Stosowanie podczas ciąży i laktacji skonsultować z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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