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ZUMA 30 kapsułek DATA WAŻNOŚCI 30.08.2023
 

Cena: 18,77 PLN

Opis słownikowy

Producent S-LAB

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

ZUMA 30 kapsułek

Suplement diety działający ochronnie i wspomagająco na zmęczone oczy.

 

Wskazania

Zastosowanie dla oczu zmęczonych:

czytaniem

pracą przy komputerze

złym oświetleniem

klimatyzacją

 

Działanie
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Zuma zawiera likopen, luteinę, zeaksantynę, kwas alfa-liponowy, selen i miedź. Wszystkie te składniki są przeciwutleniaczami i wpływają
na ochronę antyoksydacyjną narządu wzroku wychwytując wolne rodniki, które wpływają na szybsze starzenie się i tracenie sprawności
naszego narządu wzroku. Likopen, bardzo duża ilość luteiny (rzadko spotykana w takiej ilości) wraz z innymi składnikami nie tylko
pomagają zatrzymać procesy wywoływane przez wolne rodniki, ale także wspomagają funkcjonowanie oczu w środowisku pełnym
niekorzystnych czynników, na które jesteśmy narażeni na przykład pracując długo przed komputerem, przebywając w jasno
oświetlonych pomieszczeniach czy wtedy, gdy nie chronimy swoich oczu przed działaniem ostrego światła słonecznego.  

Zuma poleca również swoje kapsułki wszystkim tym, u których występuje genetyczne prawdopodobieństwo pojawienia się jaskry lub
zaćmy i gdzie odpowiednia suplementacja substancji odżywczych dla oka może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka rozwoju poważnych
schorzeń.  

 

Sposób użycia

1 kapsułka dziennie

 

Skład

Olej z wątroby dorsza (tran) zawierający Omega-3: 150 mg (w tym 35 mg kwasów Omega-3), wyciąg z płatków aksamitka wzniesionego
Tagetes erecta: 50 mg, w tym luteina 20 mg i zeaksantyna 4 mg, wyciąg z owoców borówki bagiennej Vaccinium uliginosum: 50 mg,
witamina E 6,7 mg, witamina C 60 mg, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 1,4 mg, witamina B12 (cyjanokobalamina) 2,5 mcg,
kwas foliowy (folacyna, kwas pteroilomonoglutaminowy) 200 mcg, cynk (tlenek cynku) 10 mg, miedź (glukonain miedzi) 0,5 mg, magnez
(tlenek magnezu) 20 mg.
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