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APO-LUTEA 556 mg 30 kapsułek
 

Cena: 16,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent AUROVITAS PHARMA POLSKA SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościAPO-LUTEA 556 mg 30 kapsułekSuplementacja codziennej diety w składniki wpływające odżywczo na narząd wzroku.Apo-
Lutea zawiera starannie dobrane składniki w celu uzupełnienia diety w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, witaminy, składniki
mineralne, oraz standaryzowane ekstrakty roślinne.Borówka czernica wspiera ostrość widzenia.Witamina E, witamina C, cynk, selen,
miedź i mangan chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.Cynk i ryboflawina utrzymują prawidłowe widzenie.Zalecane
spożycieDoustnie. 1 kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku, popijając szklanką wody.WażneAzorubina może mieć szkodliwy
wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.Dla utrzymania prawidłowego stanu
zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.Suplement diety nie może być stosowany jak substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety.Przechowywać w temperaturze pokojowej.Chonić od światła i wilgoci.Suplementy diety powinny być
przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.Składnikiekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionejekstrakt sosny
syberyjskiejekstrakt z borówki czernicykwasy tłuszczowe omega-3ekstrakt ze świetlikaekstrakt z zielonej herbatywitamina C (kwas
askorbinowy)witamina E (tokoferol)witamina B6 (pirydoksyna)witamina PP (niacyna)selencynkmanganmiedź Sk?adniki 1 kapsu?ka% RWS*

Olej rybi mikrokapsu?kowany, zawieraj?cy:100 mg---

Kwasy t?uszczowe,

w tym:

EPA

DHA

40 mg

 

8,4 mg

5,6 mg

---

 

---

---

Ekstrakt z borówki czernicy

w tym:

antocyjany

50 mg

 

12,5 mg

---

 

---

Ekstrakt z aksamitki wzniesionej, 50 mg---
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w tym:

luteina

zeaksantyna

 

10 mg

2 mg

 

---

---

Witamina C (kwas L-askorbinowy)40 mg50

Ekstrakt z pomidora zwyczajnego,

w tym:

likopen

32,5 mg

 

3,25 mg

---

 

---

Ekstrakt z sosny syberyjskiej 30 mg---

Niacyna (amid kwasu nikotynowego)16 mg100

Witamina E (DL-alfa-tokoferol) 12 mg100

Ekstrakt z zielonej herbaty,

w tym:

polifenole

8 mg

 

3,6 mg

---

 

---

Cynk (glukonian cynku) 5 mg50

Mangan (siarczan manganu) 2 mg100

Witamina B2 (ryboflawina) 1,4 mg100

Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)1,4 mg100

Tiamina (chlorowodorek tiaminy) 1,1 mg100

Mied? (glukonian miedzi (II)) 1 mg100

Selen (selenian (IV) sodu) 40 µg73

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

ProducentDystrybutor:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.ul. Sokratesa 13D lok. 27, 01-909 Warszawa tel.: (22) 311 20 00e-mail:
office@aurovitas.pl
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