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Lutidin ultra, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 32,69 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Nord Farm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Luteina

Opis produktu
 

Opis Lutidin ultra, kapsułki, 30 szt.

Opis

Lutidin ultra suplement diety z luteiną, zeaksantyną, kwasami omega-3, cynkiem, ryboflawiną oraz witaminami A, C.

Składniki

olej sojowy, żelatyna, kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja utrzymująca wilgoć (gliceryna), ekstrakt z kwiatków aksamitki
wzniesionej Togetes erecta zawierający 20% luteiny oraz 4% zeaksantyny, olej rybi (w tym omega-3: kwas eikozapentaenowy - EPA i
kwas dokozaheksaenowy - DHA). tlenek cynku, substancja zagęszczająca (wosk pszczeli), emulgator (lecytyna sojowa), ryboflawina.
barwnik (tlenek żelaza), nośnik (krzemian glinowo-potasowy), palmitynian retinylu (witamina A).

Zawartość składników charakteryzujących produkt:

Nazwa substancji W porcji dziennej - 1 kapsułka  * ZDS%
  

Ekstrakt z kwiatów aksamitki, w tym:

zeaksantyna

luteina

  

50 mg

2 mg

20 mg

  

 --

 --

 --
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Olej rybi, w tym:

DHA

EPA

50 mg

22,5 mg

5 mg

 --

 --

 --
Witamina C 80 mg 100 % ZDS*
Cynk 10 mg 100 % ZDS*
Ryboflawina 1,4 mg 100 % ZDS*
Witamina A 160 mcg 20 % ZDS*

* Zalecane dzienne spożycie

Właściwości składników

Składnikami suplementu diety Lutidin ultra są ekstrakt z kwiatków Togetes erecta zawierający luteinę i zeaksantynę, kwasy tłuszczowe
omega-3 (EPA/DHA), witamina C, witamina A, ryboflawina oraz cynk.

Witamina A, ryboflawina pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Witamina C, cynk uczestniczą w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Zalecane dzienne spożycie

1 kapsułka dziennie, podczas lub po posiłku.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

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