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PROTEGO LUTEINA COMPLEX 30 kapsułek
 

Cena: 15,79 PLN

Opis słownikowy

Producent SALVUM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

 

PROTEGO LUTEINA COMPLEX 30 kapsułek  

Protego Luteina Complex to suplement diety polecany jako uzupełnienie diety w składniki wpływające na prawidłowe funkcjonowanie
narządu wzroku. W skład Protego Luteina Complex wchodzą luteina, zeaksantyna, nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy OMEGA-3
(DHA i EPA) oraz witaminy i minerały o działaniu antyoksydacyjnym.  

 

Wskazania

Preparat zalecany jest przede wszystkim osobom:

palącym

z nadciśnieniem

z nadwagą

z jasnymi tęczówkami
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narażonym na intensywne światło słoneczne

pracującym w sztucznym oświetleniu

spędzającym dużo czasu przed monitorem komputera

osobom po 50-tym roku życia

 

Działanie

Luteina i Zeaksantyna - to karotenoidy wchodzące w skład plamki ocznej. Stanowią silne antyoksydanty chroniące fotoreceptory przed
szkodliwym promieniowaniem UV. Pomimo niezwykle ważnej roli nie są wytwarzane przez człowieka i dlatego muszą być dostarczane z
zewnątrz.

Olej rybi - to bogate źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych a zwłaszcza dwóch o szczególnym znaczeniu w procesie ochrony
narządu wzroku tj. kwas dekozaheksaenowy (DHA) i kwas eikozapentaenowy (EPA).

Witaminy C i E - wykazują silne działanie antyoksydacyjne, dzięki czemu zapobiegają szkodliwemu działaniu wolnych rodników, na które
szczególnie narażony jest narząd wzroku. Witamina C odpowiada również za regenerację witaminy E.

Cynk, Miedź, Selen - to minerały, które warunkują prawidłowe działanie enzymów uczestniczących w procesach antyoksydacyjnych.

 

Sposób użycia

jedna kapsułka dziennie

 

Skład

Jedna kapsułka Protego Luteina Complex zawiera:

Luteina - 20 mg, Zeaksantyna - 1 mg, Kwasy OMEGA-3 - 250 mg, Witamina C - 80 mg, Witamina E - 12 mg, Cynk - 10 mg, Miedź - 1000
µg, Selen - 55 µg
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