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Medicaline Luteina Complex Medica 25 mg x 30 kaps
 

Cena: 18,29 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z kwiatów aksamitka wzniesionego (Tagetes Erecta) zawierający 20% luteiny i 4% zeaksantyny, witamina C (kwas L-
askorbinowy), niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina E ( Octan DL- alpha tocopherylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian
wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (monoazotan tiaminy), kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), witamina B12 (cyjanokobalamina); składniki kapsułki:żelatyna, barwnik: dwutlenek
tytanu.

1 kapsułka zawiera:
Ekstrakt z kwiatów aksamitka wzniesionego:125 mg*, w tym:

Luteina: 25 mg*
Zeaksantyna: 5 mg*

Witamina C: 40 mg (50% RWS)
Niacyna: 8 mg (50% RWS)
Witamina E: 6 mg (50% RWS)
Kwas pantotenowy: 3 mg (50% RWS)
Witamina B6: 0,7 mg (50% RWS)
Witamina B2: 0,7 mg (50% RWS)
Witamina B1: 0,55 mg (50% RWS)
Kwas foliowy: 100 µg (50% RWS)
Biotyna: 25 µg (50% RWS)
Witamina B12: 1,25 µg (50% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak Referencyjnej Wartości Spożywczej
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Masa netto
30 kapsułek ( brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Zawarta w produkcie luteina przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Witamina B6 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek.
Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz prawidłowego funkcjonowania układu
odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka po posiłku

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
MedicaLine
Ostrówiec 150
05-480 Karczew

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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