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Lutezan Omega 3 *60 kaps.
 

Cena: 36,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Lutezan Omega 3Opakowanie: 60 tabletek
Skład:  Olej rybi zawierający kwasy tłuszczowe szeregu OMEGA 3:18% kwasu eikozapentaenowego (EPA) i 12% kwasu
dokozaheksaenowego (DHA), żelatyna, glicerol - substancja wiążąca, suchy ekstrakt z kwiatów aksamitka wzniesionego {Tagetes
erecta), zawierający 20% luteiny i 4% zeaksantyny, glukonian cynku, olej sojowy uwodorniony - substancja wypełniająca, olej sojowy
rafinowany - substancja wypełniająca, witamina C (kwas L-askorbinowy), lecytyna sojowa - substancja zagęszczająca, selenian (IV) sodu
1%, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), glukonian miedzi (II), L-glutation zredukowany (g-L glutamyl-L-cysteinylglycine), tlenek żelaza
czerwony - barwnik, krzemian glinowo-potasowy - nośnik, tlenek żelaza czarny - barwnik.

1 kaps. zawiera:

Kwasy tłuszczowe OMEGA 3: 18% kwasu eikozapentaenowego (EPA) i 12% kwasu dokozaheksaenowego (DHA) - 250mg

Ekstrakt z kwiatów aksamitka wzniesionego zawierający 20% luteiny i 4% zeaksantyny - 50,0 mg (w tym luteina 10 mg, zeaksantyna 2
mg)

Cynk - 7,5mg

L-glutation - 1mg

Miedź - 0,5mg

Selen - 25mcg

Wskazania: 
Lutezan Omega 3 to suplement diety dla osób, które chcą wspomóc prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku.
Przeciwwskazania:  Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia
piersią.
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LUTEZAN OMEGA 3 - suplement diety zawiera specjalnie dobraną kompozycję karotenoidów, witamin oraz minerałów ważnych dla
prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu, w tym również narządu wzroku.

Sposób użycia: 
1 tabletka dziennie.
Status:
suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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