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Gold Luteina, 30 kapsułek
 

cena: 36,40 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Olimp Gold Luteina w postaci kapsu?ek p?ynnych Flow Caps, gwarantuj?cych szybk?
absorbcj? i wch?anialno?? w organizmie,  utrzymanie wysokiej jako?ci zastosowanych sk?adników oraz
zapobiegaj?cej utlenianiu si? substancji aktywnych. Preparat zawiera skoncentrowany olej rybi
standaryzowany na zawarto?? kwasu dokozaheksaenowego (DHA) z grupy kwasów omega-3 oraz wysokiej
jako?ci naturaln? lutein? i zeaksantyn? z aksamitki wynios?ej (Tagetes erecta L.) oraz cynk w formie
innowacyjnych peletek, a tak?e witaminy A i E.

Kwas DHA jest g?ównym strukturalnym t?uszczem tkanek mózgowych, centralnego uk?adu nerwowego,
wyst?puj?cym w wysokiej koncentracji w b?onach strukturalnych siatkówki oka, dzi?ki czemu przyczynia si? do
utrzymania prawid?owego widzenia i funkcjonowania narz?du wzroku.

Luteina i zeaksantyna s? barwnikami z grupy karotenoidów naturalnie wyst?puj?cymi w ro?linach. Ulegaj? one
w organizmie przekszta?ceniu w witamin? A. Luteina wraz z zeaksantyn? skumulowana jest w najwi?kszym
stopniu w soczewce oka i w centralnej cz??ci siatkówki  – plamce ?ó?tej. Plamka ?ó?ta umo?liwia widzenie
centralne i odpowiada za ostro?? widzenia.  Wykorzystuj?c lipofilne w?a?ciwo?ci luteiny i zeaksantyny,
po??czenie ich z olejem DHA stwarza optymalne warunki pozwalaj?ce na efektywn? absorbcj? w organizmie. 
Witamina E pomaga w ochronie komórek przez stresem oksydacyjnym.

Cynk w postaci innowacyjnych peletek wraz z witamin? A odgrywaj?c? kluczow? rol? w procesie
specjalizacji komórek; przyczyniaj? si? do zachowania prawid?owego widzenia.

Wskazania
Przeznaczony dla osób doros?ych dbaj?cych o wzrok, chc?cych uzupe?ni? diet? w sk?adniki wp?ywaj?ce na
zachowanie prawid?owego widzenia. Preparat polecany osobom wykonuj?cych prac? w sztucznym ?wietle,
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prac? biurow? przy komputerze, nara?onym na ekspozycj? intensywnego ?wiat?a s?onecznego,
odczuwaj?cym zm?czenie wzroku i dyskomfort powodowany ?zawieniem, zaczerwienieniem oczu oraz
nadwra?liwo?ci? na ?wiat?o, równie? dla osób w ?rednim i starszym wieku dbaj?cych o utrzymanie wzroku w
dobrej kondycji.

Dawkowanie
Zalecana porcja: 1 kapsu?ka dziennie, podczas posi?ku. Popi? odpowiedni? ilo?ci? p?ynu.
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. 

Sk?ad
skoncentrowany olej rybi bogaty w DHA; sk?adniki peletek - [substancja wype?niaj?ca - celuloza
mikrokrystaliczna; luteina i zeaksantyna z aksamitki wynios?ek (Tagetes erecta L.), diglicynian cynku (chelat
aminokwasowy cynku Albion®); stabilizatory - hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy], octan DL-
alfa tokoferylu – witamina E, palmitynian retinylu – witamina A,  sk?adnik otoczki - ?elatyna.
Zawiera sk?adnik pochodz?cy z ryb.

Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) 250 mg
Luteina 22 mg
Zeaksantyna 2 mg
Cynk 2,5 mg (25%*)
Witamina A (RE) 120 µg (15%*)
Witamina E (á-TE) 1,8 mg (15%*)

*RWS - referencyjna warto?? spo?ycia.

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Olimp Gold-Luteina w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 D?bica
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