
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Lutezan omega3 x 30 kaps
 

Cena: 29,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej rybi zawierający kwasy tłuszczowe szeregu OMEGA 3: 18% kwasu eikozapentaenowego (EPA) i 12% kwasu dokozaheksaenowego
(DHA), substancja wypełniająca: olej sojowy, żelatyna, substancja wiążąca: glicerol, glukonian cynku, suchy ekstrakt z kwiatów aksamitka
wzniesionego (Tagetes erecta), zawierający 20% luteiny i 4% zeaksantyny, zagęstnik: lecytyna sojowa, selenin sodu, glukonian miedzi,
barwnik: tlenki żelaza, L - glutation zredukowany (g – L glutamyl – L – cysteinylglycine), nośnik: krzemian glinowo-potasowy.

Zawartość w 1 kapsułce:
Kwasy tłuszczowe omega-3: 18% kwasu eikozapantaenowego (EPA) i 12% kwasu dokozaheksaenowego (DHA) 250 mg*
Ekstrakt z kwiatów aksamitka wzniesionego (Tagetes erecta), zawierający 20% luteiny i 4% zeaksantyny 60 mg*
Witamina C 30 mg (37,5% RWS)
Cynk 7,5 mg (75 mg)
Witamina E 3,35 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (28% RWS)
L-glutation 1 mg*
Miedź 500 µg (50% RWS)
Selen 25 µg (45% RWS)

* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety polecany jest w celu uzupełnienia diety w karotenoidy, składniki mineralne oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe -
substancje ważne prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku, w szczególności plamki żółtej.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie.

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

Producent
Adamed Consumer Healthcare S.A.
ul. Pieńków 149
05-152 Pieńków

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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