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Olimp Gold Luteina 30 kaps.
 

Cena: 30,43 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Olimp, Gold-Luteina, 30 kapsułek

Gold-Luteina to suplement diety w postaci kapsułek płynnych Flow Caps, zawierający skoncentrowany olej rybi standaryzowany na
zawartość kwasu dokozaheksaenowego (DHA) z grupy kwasów omega-3 oraz wysokiej jakości luteinę i zeaksantynę z aksamitki
wyniosłej (Tagetes erecta L.) oraz cynk w formie innowacyjnych peletek, a także witaminę A i E. Technologia płynna z peletkami
zapewnia szybkie wchłanianie i biodostępność składników aktywnych. Twarda kapsułka żelatynowa zabezpiecza przed utlenianiem
składników aktywnych. Cynk, witamina A i kwas DHA przyczyniają się do utrzymania prawidłowego widzenia. Korzystne działanie
występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie, w trakcie posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu.

Składniki: skoncentrowany olej rybi bogaty w DHA; składniki peletek - substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna; luteina i
zeaksantyna z aksamitki wyniosłej (Tagetes erecta L.), diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion), stabilizatory -
hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy, octan DL-alfa tokoferylu – witamina E, palmitynian retinylu – witamina A, składnik
otoczki - żelatyna.

1 kapsułka zawiera: kwas dokozaheksaenowy (DHA) 250mg, luteina 22mg, zeaksantyna 2mg, cynk 2,5mg (25%)*, witamina A (RE)
120mcg (15%)*, witamina E (alfa-TE) 1,8mg (15%)*

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety
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Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych
dzieci.

Ilość netto: 30 kapsułek

Producent:
Olimp Laboratories Sp. z o.o.
Nagawczyna 109C
39-200 Dębica
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