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Luteina forte 50 mg x 120 tabl (Medfuture)
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 tabl

Postać Tabletki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Luteina(marigold ekstrakt 20%), substancja wiążąca – fosforan diwapnia, emulgator – celuloza mikrokrystaliczna, stabilizator – sole
magnezowe kwasów tłuszczowych

1 tabletka zawiera:

Luteina Marigold Ekstrakt 20 % - 50 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
1 tabletka zawiera 150 mg x 120 tabletek = 18 g

Charakterystyka
Luteina wskazana jest dla osób spędzających wiele czasu przed komputerem lub telewizorem. Urządzenia elektroniczne także są
źródłem niekorzystnego promieniowania, co odbija się na jakości widzenia, jest katalizatorem chorób oczu i sprawia, że wzrok jest
przemęczony. Aby oczy zachowały zdolność do naturalnej regeneracji, warto podarować im wsparcie – luteina będzie zaś najlepszą
tarczą, która ochroni przed promieniowaniem, a jednocześnie odżywi oko. Dieta bogata w jajka i zielone warzywa będzie zaś świetnym
uzupełnieniem troski o zdrowie oczu.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników suplementu diety. Suplement diety
przeznaczony jest dla osób dorosłych. Produkt nie powinien być spożywany przez dzieci. Przed spożyciem preparatu przez kobiety w
ciąży i matki karmiące, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
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Należy spożywać 1 -2 tabletki dziennie w czasie posiłku.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu i suchym
miejscu. Chronić przed dostępem światła i wilgoci.

Producent
Wyprodukowano w Unii Europejskiej dla:
MedFuture sp. z o. o., Pl. Powstańców Śląskich 16-18, 53-314 Wrocław

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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