
 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
 

Luteina APTEO, 30 kaps.
 

Cena: 19,85 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety ze składnikami korzystnie wpływającymi na utrzymanie prawidłowego widzenia (cynk) i ochronę komórek przed
stresem oksydacyjnym wynikającym z działania wolnych rodników (witamina C, cynk i selen).

Składniki:
Tauryna; żelatyna; wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta L.) standaryzowany na zawartość 20% luteiny, 2%
zeaksantyny, DER 28-30:1; substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z owoców pomarańczy gorzkiej (Citrus aurantium L.)
standaryzowany na zawartość 95% bioflawonoidów, DER 20:1; kwas L-askorbinowy (wit. C); tlenek cynku (cynk); substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; maltodekstryna; selenian (VI) sodu (selen); barwniki:
dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza (tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony). 

Składnik  1 pastylka % RWS*

Wyciąg z aksamitki wzniesionej, w tym:

luteina

zeaksantyna

100 mg

20 mg

2 mg

**

Wyciąg z pomarańczy gorzkiej, w tym:

bioflawonoidy

52,63 mg

50 mg

**

Tauryna 200 mg **
Witamina C 29,7 mg 37
Cynk 7,5 mg 75
Selen 30 µg 54,5
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
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Zalecane spożycie:
1 kapsułka dziennie po posiłku, popijając wodą. Dla uzyskania korzystnego efektu należy stosować przez 6 miesięcy. 

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Przechowywać w temperaturze 15 - 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią. 

Opakowanie: 30 kapsułek twardych, masa netto 17,1 g 

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

