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Lutezan omega3 x 60 kaps
 

Cena: 36,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Lutezan Omega-3 w postaci kapsułek jest produktem od Adamed przeznaczonym dla pacjentów dorosłych. Na co jest
Lutezan Omega-3? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest uzupełnienie codziennego zapotrzebowania na karotenoidy,
wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz składniki mineralne. Substancje aktywne wchodzące w skład kapsułek wspomagają
prawidłową pracę narządu wzroku. W składzie suplementu diety znajduje się luteina i zeaksantyna (karotenoidy), a oprócz tego EPA i
DHA oraz witaminy i minerały w optymalnie dostosowanych do potrzeb organizmu dawkach. Luteina naturalnie wchodzi w skład
barwnika plamki żółtej podobnie jak zeaksantyna. Kwasy tłuszczowe Omega-3 (EPA i DHA) są naturalnie obecne w siatkówce oka. DHA
wspomaga prawidłowe widzenie. Witamina C wspomaga procesy antyoksydacyjne komórek oraz przyczynia się do regeneracji
zredukowanej formy witaminy E. Selen wspomaga procesy antyoksydacyjne organizmu podobnie jak miedź i witamina E oraz cynk.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek Lutezan Omega-3. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi 250 mg kwasów tłuszczowych
Omega-3, w tym 18% kwasu eikozapantaenowego (EPA) oraz 12% kwasu dokozaheksaenowego (DHA). Dodatkowo każda kapsułka
suplementu diety Lutezan Omega-3 ma w składzie 60 mg ekstraktu z kwiatów aksamitka wzniesionego, który zawiera 20% luteiny oraz
4% zeaksantyny. W każdej kapsułce suplementu diety można znaleźć również 30 mg (37,5% RWS) witaminy C, 7,5 mg (75% RWS) cynku
i dodatkowo 3,35 mg (28%RWS) ekwiwalentu alfa-tokoferolu (witaminy E), 1 mg L-glutationu, 500 µg (50% RWS) miedzi oraz 25 µg (45%
RWS) selenu. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze, do których można zaliczyć olej sojowy i żelatynę oraz glicerol,
lecytynę sojową, tlenki żelaza oraz krzemian glinowo-potasowy.

Przed zastosowaniem suplementu diety Lutezan Omega-3 należy zapoznać się z informacjami podawanymi przez producenta na
opakowaniu lub w ulotce. Należy przestrzegać wskazanego przez niego dawkowania suplementu. Zalecane dawkowanie Lutezan
Omega-3 to 1 kapsułka dziennie. Nie należy przekraczać wskazanej dawki dobowej suplementu diety. Suplement diety Lutezan Omega-3
jaqk wiele innych suplementów ma przeciwwskazania, więc nie wszyscy pacjenci powinni go przyjmować. Przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu, w tym jego składniki czynne oraz substancje pomocnicze. Suplement diety
Lutezan Omega-3 nie powinien być zażywany przez pacjentki spodziewające się dziecka, poza tym przeciwwskazaniem do jego
stosowania jest okres karmienia piersią.
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Suplementu diety Lutezan Omega-3 nie można traktować jako zamiennika zbilansowanych posiłków oraz zdrowego trybu życia.
Kapsułki wymagają stosowania w dawkach nie większych od rekomendowanych przez producenta. Należy również prawidłowo go
przechowywać, w tym szczególnie zadbać o to, aby był niewidoczny i niedostępny dla najmłodszych. Kapsułki Lutezan Omega-3 należy
przechowywać w temperaturze pokojowej, zabezpieczając je przed negatywnym działaniem światła i wilgoci.

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 netto: 39,96 g

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.

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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