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Apo-Lutea Suplement diety 13,95 g (30 sztuk)
 

Cena: 29,56 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Opis produktu
 

Wskazania
1 kapsułka dziennie dla zdrowia Twoich oczu,ekstrakty z: borówki czernicy, która wspiera ostrość widzenia, aksamitki wzniesionej, sosny
syberyjskiej, pomidora

Składniki
olej rybi mikrokapsułkowany, żelatyna, ekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionej, ekstrakt z owoców borówki czernicy, witamina C, cynk,
ekstrakt z owoców pomidora zwyczajnego, ekstrakt z kory sosny syberyjskiej, witamina E, niacyna, selen, ekstrakt z liści zielonej herbaty,
miedź, mangan, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: celuloza, witamina B2, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina B6, barwnik: dwutlenek tytanu, tiamina, barwniki: czerń brylantowa
BN, błękit patentowy V, azorubina

Wartości odżywcze Podstawowe składniki: 1 kapsułka % RWS*
Olej rybi mikrokapsułkowany,
zawierający:

100 mg -

Kwasy tłuszczowe, w tym: 40 mg -
EPA 8,4 mg -
DHA 5,6 mg -
Ekstrakt z borówki czernicy, w tym: 50 mg -
Antocyjany 12,5 mg -
Ekstrakt z aksamitki wzniesionej, w
tym:

50 mg -

Luteina 10 mg -
Zeaksantyna 2 mg -
Witamina C (kwas L-askorbinowy) 40 mg 50
Ekstrakt z pomidora zwyczajnego, w
tym:

32,5 mg -

Likopen 3,25 mg -
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Podstawowe składniki: 1 kapsułka % RWS*
Ekstrakt z sosny syberyjskiej 30 mg -
Niacyna (amid kwasu nikotynowego) 16 mg 100
Witamina E (DL-alfa-tokoferol) 12 mg 100
Ekstrakt z zielonej herbaty, w tym: 8 mg -
Polifenole 3,6 mg -
Cynk (glukonian cynku) 5 mg 50
Mangan (siarczan manganu) 2 mg 100
Witamina B2 (ryboflawina) 1,4 mg 100
Witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny)

1,4 mg 100

Tiamina (chlorowodorek tiaminy) 1,1 mg 100
Miedź (glukonian miedzi (II)) 1 mg 100
Selen (selenian (IV) sodu) 40 µg 73
*Referencyjne Wartości Spożycia

Stosowanie
Przeznaczenie: osoby dorosłe. Zalecane spożycie: Doustnie 1 kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku, popijając szklanką wody. Nie
należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania
Azorubina może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Opis
Suplement diety Apo-Lutea został skomponowany w celu uzupełnienia diety w kwasy tłuszczowe omega-3, standaryzowane ekstrakty
roślinne oraz witaminy i składniki mineralne.
Cynk i ryboflawina pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Witamina E, C, cynk, selen, miedź i mangan pomagają w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym.

Ostrzeżenia
Azurbina może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Ważne wskazówki
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 jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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