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Opti Luteina x 30 kaps
 

Cena: 11,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent ERBAFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z aksamitki standaryzowany na 20% luteiny i 2 % zeaksantyny, substancja wypełniająca: maltodekstryna, żelatyna, witamina C
(kwas l- askrobinowy), cytrynian cynku, ekstrakt z owoców borówki standaryzowany na 2,5% antocyjanów, substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: żółty tlenek żelaza, witamina A (octan retinylu) , substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, witamina B2 (ryboflawina), barwnik: czerwony tlenek żelaza.

1 kapsułka zawiera : 

ekstrakt z aksamitki standaryzowany na 150 mg*
20 % luteiny 30 mg*
2 % zeaksantyny 3 mg*

witamina C 80 mg ( 100% RWS )
ekstrakt z owoców borówki 10 mg *

w tym antocyjany 250 µg*
cynk 10 mg (100 % RWS)
witamina A 400 µg ( 50 % RWS)
witamina B2 0,7 mg ( 50 % RWS)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania:30 kapsułek ( Masa netto : 15,93g )

Charakterystyka
OpitLutena zawiera aż 30 mg luteiny i 3 mg zeaksantyny – karotenoidów występujących w siatkówce oka, gdzie najwyższą koncentrację
osiągają w plamce żółtej. Składniki produktu takie jak cynk i witamina C uczestniczą natomiast w ochronie komórek przed stresem
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oksydacyjnym. Witamin A oraz B2 wspomagają utrzymanie prawidłowego widzenia, witamina A zapobiega także kurzej
ślepocie(niedowidzenie po zmierzchu). Produkt zawiera także wyciąg z owoców borówki, ze standaryzowaną zawartością antocyjanów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Erbafarm Naturale
Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

