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Zuma, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 42,59 zł

Opis słownikowy

Marka Zuma

Postać kapsułki

Producent S-Lab

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Borówka, Cynk, Kwas alfa-liponowy, Kwas
foliowy, Kwasy omega-3, Likopen, Luteina, 
Miedź, Multiwitamina, Olej rybi, Selen, 
Zeaksantyna

Opis produktu
 

Opis Zuma, kapsułki, 30 szt.

Suplement diety Zuma zawiera w swoim składzie składniki takie jak luteina, zeaksantyna oraz kwasy Omega 3, których źródłem jest olej
z wątroby dorsza zawarty w preparacie. Dodatkowo formuła produktu została uzupełniona o wysoką zawartość witaminy C, witaminy E,
witaminy B6, witaminy B12, kwasu foliowego, selenu, cynku i miedzi. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Jednocześnie
wraz z miedzią i witaminą C oraz E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Działanie Zuma, kapsułki, 30 szt.

Suplement diety Zuma pomaga w przypadku zmęczenia oczu spowodowanego: czytaniem, złym oświetleniem, pracą przy komputerze
czy przebywaniem w klimatyzowanym pomieszczeniu.

Witaminy E i C oraz selen i miedź przyczyniają się do ochrony antyoksydacyjnej wszystkich komórek organizmu, w tym ochrony
antyoksydacyjnej narządu wzroku.

Cynk pomaga zachować prawidłowe widzenie.

Witaminy B6 i B12 wspomagają utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Karotenoidy – luteina i zeaksantyna - są naturalnymi składnikami plamki żółtej.

Wyciąg z owoców borówki bagiennej - składnik bogaty w antocyjanidyny czyli naturalne barwniki.
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Kwas alfa-liponowy oraz likopen - przeciwutleniacze.

Skład Zuma, kapsułki, 30 szt.

wyci?g z p?atków kwiatowych aksamitki wzniesionej, ?elatyna, olej z w?troby dorsza,

witamina C (kwas L-askorbinowy), wyci?g z owoców borówki bagiennej, kwas alfa-

liponowy, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), tlenek cynku, selenian (VI) sodu,

wyci?g z pomidorów zawieraj?cy likopen, glukonian miedzi (II), witamina B6

(chlorowodorek pirydoksyny), witamina B12 (cyjanokobalamina), kwas foliowy (kwas

pteroilomonoglutaminowy), substancja wype?niaj?ca - polidekstroza, substancje

przeciwzbrylaj?ce: sole magnezowe kwasów t?uszczowych, dwutlenek krzemu -

krzemiany, celuloza, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki ?elaza.

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*

Olej z w?troby dorsza

zawieraj?cy kwasy

t?uszczowe Omega 3

w tym:

kwas eikozapentaenowy

(EPA)

kwas dokozaheksaenowy

(DHA)

80 mg

 

 

12,8 mg

8,8 mg

---

 

 

---

---

Wyci?g z p?atków

kwiatowych aksamitki

100 mg ---
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wzniesionej

w tym:

luteina

zeaksantyna

 

20 mg

4 mg

 

---

---

Wyci?g z owoców borówki

bagiennej

w tym:

antocyjanidyny

50 mg

 

12,5 mg

---

 

---

Kwas alfa-liponowy 50 mg ---

Likopen 0,5 mg ---

Witamina E (ekwiwalent alfa-
tokoferolu)

6,7 mg 56%

Witamina C 60 mg 75%

Witamina B6 1,4 mg 100%

Witamina B12 2,5 µg 100%

Kwas foliowy 200 µg 100%

Selen 50 µg 91%

Cynk 10 mg 100%

Mied? 500 µg 50%

 *% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Dawkowanie Zuma, kapsułki, 30 szt.

Dorośli: 1 kapsułka dziennie.
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Informacje dodatkowe Zuma, kapsułki, 30 szt.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Produkt nie jest zalecany dla kobiet ciężarnych i karmiących.

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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