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Apo-Lutea, 30 kapsułek
 

cena: 26,08 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent APOTEX

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Apo-Lutea posiada starannie skomponowany sk?ad, aby w pe?ni uzupe?ni? diet? o
nienasycone kwasy t?uszczowe omega-3, standaryzowane ekstrakty ro?linne oraz w witaminy i sk?adniki
mineralne dzia?aj?ce od?ywczo na narz?d wzroku.

Dzia?anie
• wspomaga prawid?owe funkcjonowanie oczu, a w szczególno?ci plamki ?ó?tej
• pomaga chroni? oczy przed szkodliwymi czynnikami takimi, jak: zbyt uboga dieta, palenie tytoniu,
zanieczyszczenie powietrza, nara?enie na intensywne ?wiat?o, wiek, stres, zbyt ma?a ilo?? snu
• ?agodzi objawy zm?czenia oczu spowodowane d?ugotrwa?? koncentracj? wzroku zwi?zan? np. z prac? przy
komputerze, cz?stym ogl?daniem telewizji, prowadzeniem samochodu.

Dawkowanie
Zalecana porcja: Doro?li - 1 kapsu?ka dziennie, najlepiej w trakcie posi?ku, popijaj?c szklank? wody.
Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
olej rybi mikrokapsu?kowany; ?elatyna; ekstrakt z aksamitki wzniesionej, ekstrakt z borówki czernicy, witamina
C, cynk, ekstrakt z pomidora zwyczajnego, ekstrakt z sosny syberyjskiej,  witamina E; niacyna; selen; ekstrakt
z zielonej herbaty, mied?; mangan; substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu; substancja
wype?niaj?ca: celuloza; witamina B2; substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych;
witamina B6; barwnik: dwutlenek tytanu; tiamina; baarwniki: czer? brylantowa BN, b??kit patentowy V,
azorubina.

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*
Olej rybi mikrokapsu?kowany,
zawieraj?cy:

100 mg ---
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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,
w tym:
luteina
zeaksantyna

50 mg
 
10 mg
2 mg

---
 
---
---

Witamina C (kwas L-askorbinowy)40 mg 50
Ekstrakt z pomidora zwyczajnego,
w tym:
likopen

32,5 mg
 
3,25 mg

---
 
---

Ekstrakt z sosny syberyjskiej 30 mg ---
Niacyna (amid kwasu
nikotynowego)

16 mg 100

Witamina E (DL-alfa-tokoferol) 12 mg 100
Ekstrakt z zielonej herbaty,
w tym:
polifenole

8 mg
 
3,6 mg

---
 
---

Cynk (glukonian cynku) 5 mg 50
Mangan (siarczan manganu) 2 mg 100
Witamina B2 (ryboflawina) 1,4 mg 100
Witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny)

1,4 mg 100

Tiamina (chlorowodorek tiaminy) 1,1 mg 100
Mied? (glukonian miedzi (II)) 1 mg 100
Selen (selenian (IV) sodu) 40 µg 73

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

Przeciwwskazania
Nie przyjmowa? Apo-Lutea w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
W okresie ci??y i karmienia piersi? przed zastosowaniem nale?y skonsultowa? si? z lekarzem lub farmaceut?.

Uwagi
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.
Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia s? wa?ne dla utrzymania prawid?owego stanu
zdrowia.

Podmiot odpowiedzialny
Apotex Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 95
04-118 Warszawa
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