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Olimp gold-luteina x 30 kaps
 

Cena: 34,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Olimp Gold-Luteina w postaci kapsułek jest preparatem, który w składzie ma skoncentrowany olej rybi będący źródłem
kwasu DHA oraz pochodzące z aksamitki wyniosłej luteinę i zeaksantynę, a oprócz tego witaminę A i E oraz cynk. Składniki suplementu
diety Olimp Gold-Luteina wspomagają zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku. Zeaksantyna i luteina są barwnikami
należącymi do karotenoidów, które są obecne w siatkówce oka i w plamce żółtej, a DHA należy do ważnych dla organizmu kwasów
Omega-3. Składniki aktywne są zamknięte w specjalnych kapsułkach Flow Caps, dzięki którym są dobrze wchłaniane przez organizm.

Na co jest Olimp Gold-Luteina? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest uzupełnienie codziennych posiłków w składniki
wspomagające zachowanie prawidłowego widzenia i utrzymanie narządu wzroku w odpowiedniej kondycji. Ten suplement diety jest
szczególnie wskazany w przypadku osób, które pracują przy sztucznym świetle przez dłuższy czas. Suplementacja Olimp Gold-Luteina
jest rekomendowana również w przypadku osób, które pracują przed monitorem komputera i w przypadku osób, które są narażone na
intensywne światło słoneczne. Suplement diety Olimp Gold-Luteina może być pomocny również w przypadku osób, które mają oczy
zaczerwienione i nadwrażliwe na światło, dodatkowo znajduje zastosowanie przy zmęczeniu wzroku i nadmiernym łzawieniu. Preparat
jest rekomendowany również pacjentom w średnim wieku i pacjentom starszym, którzy chcą zadbać o swój wzrok.

W opakowaniu o masie netto 25,8 g znajduje się 30 kapsułek Olimp Gold-Luteina. W skład każdej kapsułki wchodzi 250 mg kwasu DHA
(ze skoncentrowanego oleju rybiego) oraz 22 mg luteiny, a oprócz tego 2,2 mg zeaksantyny oraz 2,5 mg (25% RWS) cynku, 120 µg (15%
RWS) witaminy A (RE) i 1,8 mg (15% RWS) witaminy E (á-TE). Skład suplementu diety Olimp Gold-Luteina uzupełniają substancje
pomocnicze, w tym skoncentrowany olej rybi (źródło DHA), celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropylometyloceluloza, glikol
polietylenowy oraz żelatyna. Suplement diety Olimp Gold-Luteina powinien być przyjmowany w sposób wskazany przez producenta i w
dawkach przez niego określonych. Zalecane dawkowanie Olimp Gold-Luteina to 1 kapsułka dziennie. Nie należy zwiększać zalecanej
dawki suplementu. Kapsułki Olimp Gold-Luteina powinny być przyjmowane w czasie posiłku i należy każdorazowo dawkę suplementu
diety popijać odpowiednią ilością wody. Opakowanie prawidłowo przyjmowanego produktu powinno wystarczyć na 30 dni
suplementacji.

Suplement diety Olimp Gold-Luteina ma przeciwwskazania, więc nie każdy powinien go stosować. Preparat nie powinien być
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przyjmowany przez osoby, które są nadwrażliwe na chociaż jeden z jego składników. Nie należy również traktować suplementu diety
Olimp Gold-Luteina jako zamiennika zdrowej diety i prowadzenia zdrowego trybu życia. Preparat nie powinien być przyjmowany w
dawkach przekraczających zalecane przez producenta, ponadto jest wymagane jego bezpieczne przechowywanie tak, by dzieci nie
miały do niego dostępu.

Składniki
skoncentrowany olej rybi bogaty w DHA; składniki peletek - (substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna; luteina i zeaksantyna z
aksamitki wyniosłek (Tagetes erecta L.), diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion®); stabilizatory -
hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy), octan DL-alfa tokoferylu – witamina E, palmitynian retinylu – witamina A, składnik
otoczki - żelatyna.

Zawartość w 1 kapsułce

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) - 250 mg*
Luteina - 22 mg*
Zeaksantyna - 2,2 mg*
Cynk - 2,5 mg (25% RWS)
Witamina A (RE) - 120 mcg (15% RWS)
Witamina E (á-TE) - 1,8 mg (15% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Masa netto 30 kapsułek: 25,8g
Masa netto 1 kapsułki: 860 mg

Charakterystyka
Gold-Luteina to suplement diety w postaci kapsułek płynnych Flow Caps, zawierający skoncentrowany olej rybi standaryzowany na
zawartość kwasu dokozaheksaenowego (DHA) z grupy kwasów omega-3 oraz wysokiej jakości naturalną luteinę i zeaksantynę z
aksamitki wyniosłej (Tagetes erecta L.) oraz cynk w formie innowacyjnych peletek, a także witaminy A i E.

Preparat przeznaczony: dla osób dorosłych dbających o wzrok, chcących uzupełnić dietę w składniki wpływające na zachowanie
prawidłowego widzenia. Preparat w szczególności polecany osobom wykonujących pracę w sztucznym świetle, pracę biurową
przy komputerze, narażonym na ekspozycję intensywnego światła słonecznego, odczuwającym zmęczenie wzroku i dyskomfort
powodowany łzawieniem, zaczerwienieniem oczu oraz nadwrażliwością na światło, również dla osób w średnim i starszym
wieku dbających o utrzymanie wzroku w dobrej kondycji

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie, w trakcie posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica

Ważne informacje
Zawiera składnik pochodzący z ryb.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
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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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