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Lutezan premium x 120 kaps
 

Cena: 79,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Lutezan Premium w postaci kapsułek od Adamed jest produktem z olejem rybim bogatym w kwasy Omega-3 oraz w
wyciągi roślinne, minerały i witaminy. Kapsułki są przeznaczone jest dla pacjentów dorosłych. Na co jest Lutezan Premium?
Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest chęć uzupełnienia codziennych posiłków składnikami, które wspierają
utrzymanie prawidłowego widzenia. W składzie produktu można znaleźć kwasy Omega-3, w tym kwas DHA i EPA, które przyczyniają się
do prawidłowego widzenia. Produkt w swojej formule ma też ekstrakt z owoców aronii czarnej, którego składniki aktywne wspomagają
ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo w składzie Lutezan Premium znajduje się luteina oraz zeaksantyna z
ekstraktu z kwiatów aksamitki wzniesionej – składniki te są naturalnymi elementami budowy barwnika plamki żółtej. Formuła
suplementu diety to też sporo substancji, które przyczyniają się mm.in. do ochrony antyoksydacyjnej komórek, w tym witaminę C,
witaminę E, cynk, miedź i selen.

W opakowaniu o masie netto 74,93 g znajduje się 120 kapsułek Lutezan Premium. W skład 2 kapsułek suplementu diety wchodzi 521
mg oleju rybiego (w tym 422 mg kwasów tłuszczowych Omega-3 zawierających 52 mg kwasu eikozapentaenowego (EPA) i 234 mg
kwasu dokozaheksaenowego (DHA)) oraz 69 mg ekstraktu z kwiatów aksamitki wzniesionej (w tym 12 mg luteiny oraz 2,4 mg
zeaksantyny) i 50 mg ekstraktu z owoców aronii czarnej (w tym 12,5 mg antocyjanidyny). 2 kapsułki suplementu diety Lutezan Premium
zawierają również 80 mg
(100% RWS) witaminy C, 12 mg (100% RWS) witaminy E oraz 10 mg (100% RWS) cynku i 0,5 mg
(50% RWS) miedzi i 25 µg (45% RWS) selenu. Skład suplementu diety to również substancje pomocnicze, czyli żelatyna, glicerol, sorbitol,
wosk pszczeli, lecytyna sojowa, dwutlenek krzemu i tlenki oraz wodorotlenki żelaza, a także dwutlenek tytanu.

Suplement diety Lutezan Premium należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta i w określonych przez niego dawkach. 
Rekomendowane dawkowanie Lutezan Premium to 2 kapsułki dziennie. Nie należy przyjmować większej dawki suplementu od
wskazanej. Jedno opakowanie prawidłowo przyjmowanego suplementu diety powinno wystarczyć na ok. 2 miesiące suplementacji.

Lutezan Premium jest suplementem diety, który jak pozostałe z tej grupy preparatów, ma przeciwwskazania. Kapsułki nie powinny być
stosowane przez osoby z nadwrażliwością na którykolwiek z ich składników. Suplementu nie powinno się podawać dzieciom, ponieważ
dawki substancji aktywnych i pomocniczych są dostosowane do potrzeb organizmu dorosłego. Kapsułki Lutezan Premium nie mogą
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być też traktowane jako zamiennik zdrowej diety, ponieważ ich zadaniem jest wspieranie pracy organizmu, a nie dostarczanie
odpowiedniej ilości witamin, które są zawarte w zdrowych posiłkach. Suplement powinien być przyjmowany w dawkach
nieprzekraczających tych rekomendowanych przez producenta. Wyrób należy również bezpiecznie przechowywać – w temperaturze
pokojowej, zabezpieczając go przed dziećmi, światłem i wilgocią.

Składniki
Olej rybi, żelatyna, witamina C (L-askorbinian wapnia), substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, glukonian cynku (cynk), ekstrakty z
kwiatów aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta), substancja utrzymująca wilgoć: sorbitol, ekstrakt z owoców aronii czarnej (Aronia
melanocarpa), substancja zagęszczająca: wosk pszczeli, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), emulgator: lecytyna sojowa, L-
selenometionina (selen), glukonian miedzi (miedź), barwniki: kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, substancja zagęszczająca:
dwutlenek krzemu.

2 kapsułki zawierają:
Olej rybi - 521 mg*, w tym:

kwasy tłuszczowe omega 3: - 422 mg*
  kwas eikozapentaenowy (EPA) - 52 mg*
  kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 234 mg*

Ekstrakty z kwiatów aksamitki wzniesionej - 69 mg*, w tym:

  luteina - 12 mg*
  zeaksantyna - 2,4 mg*

Ekstrakt z owoców aronii czarnej - 50 mg*, w tym:

antocyjanidyny - 12,5 mg*

Witamina C - 80 mg (100% RW)
Witamina E - 12 mg (100% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Miedź - 0,5 mg (50% RWS)
Selen - 25 µg (45% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - referencyjna wartość spożycia

Masa netto
76 g

Charakterystyka
LUTEZAN PREMIUM to suplement diety zawierający specjalnie dobraną kompozycję składników przyczyniających się do utrzymania
prawidłowego widzenia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 kapsułki dziennie.

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

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