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PURITAN'S PRIDE Luteina 20 mg 60 kapsułek
 

Cena: 47,56 PLN

Opis słownikowy

Producent PURITAN'S PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościPURITAN'S PRIDE Luteina 20 mg 60 kapsułekWspomaga prawidłowe funkcjonowanie oczu.Naturalny filtr wspierający
ochronę oka przed promieniowaniem UVA i UVBLepsza regeneracja.Korzystnie wpływa na wygląd skóry.Silny antyoksydant, wspiera
walkę z wolnymi rodnikami.Luteina kapsułki - na oczy i poprawę funkcji wzroku.Luteina i Zeaksantyna to substancje należące do grupy
karotenoidów, naturalnie występujące w wielu roślinach, połączone razem wspomagają oczyszczenie organizmu z wolnych rodników,
przez co wspierają ochronę naszych oczu przed ich szkodliwym działaniem oraz toksycznym wpływem efektów promieniowania UV.
Ludzkie oczy nie posiadają zdolności regeneracyjnych, wolne rodniki, które stanowią duże zagrożenie tak dla nerwu wzrokowego, jak i
dla siatkówki mogą doprowadzić do zmian, od których nie ma już odwrotu. W takiej sytuacji ratunkiem dla naszych oczu okazuje się być
luteina. Nasz produkt dostarcza 20 mg luteiny w jednej kapsułce, takie stężenie może okazać się zbawienne dla naszych oczu.
Szczególnie polecana dla osób spędzających dużo czasu przed komputerem i nadmiernie eksploatujących oczy.Zalecane
spożycieStosować jedną (1) kapsułkę dziennie, najlepiej podczas posiłku.WażneNie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Przeciwwskazania: Okres ciąży i
karmienia piersią, nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.Przechowywać: W miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Przechowywać w suchym miejscu, unikać nadmiernego ciepła. Nie używać, jeśli uszczelka pod korkiem jest uszkodzona lub jej
brakuje.Składniki: Luteina, żelatyna, olej szafranowy, gliceryna roślinna, żółty wosk pszczeli.Produkt nie zawiera: Sztucznych Barwników,
Aromatów, Słodzików, Konserwantów, Cukru, Soi, Skrobi, Mleka, Laktozy, Glutenu, Pszenicy, Drożdży, Sodu.1 Kapsułka % RWS

Lutigold™ Luteina

(zawiera zeaksantynę 800 µg) 20 mg ** Referencyjna wartość spożycia nieustalona

ProducenteWitaminy Sp. z o.o.ul. Lwowska 31/10156-400 Oleśnica
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