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Lutezan Omega 3, 60 kaps witaminy oczy
 

cena: 36,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 60 sztuk

Postać kapsułki

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

luteina

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Wskazania

Zawarty w Lutezanie Omega 3 kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia.

Działanie

Luteina, która jest naturalnym karotenoidem wchodzącym w skład barwnika plamki żółtej,

Zeaksantyna, która jest naturalnym karotenoidem wchodzącym w skład barwnika plamki żółtej,

Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) z grupy OMEGA 3 (EPA i DHA) występujące w siatkówce oka. Kwas
dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia (korzystne działanie występuje w przypadku
spożywania 250 mg DHA dziennie),

Witamina C, która pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym i w regeneracji zredukowanej formy witaminy E oraz
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,

Witamina E, która pomaga w ochronie komórek przed niszczącym działaniem wolnych rodników tlenowych,

Cynk pomagający w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Udowodniono, że cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego
widzenia,

Selen wspierający antyoksydacyjne procesy w komórkach,

Miedź, która pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
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 Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 kapsułka dziennie.

Skład

olej rybi zawierający kwasy tłuszczowe Omega 3: kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA), żelatyna, substancja
utrzymująca wilgoć - glicerol, ekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta), zawierający 20% luteiny i 4% zeaksantyny, cynk
(glukonian cynku), olej sojowy całkowicie uwodorniony, olej sojowy rafinowany, witamina C (kwas L-askorbinowy), emulgator - lecytyna
sojowa, selen (selenian (IV) sodu), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), miedź (glukonian miedzi II), L-glutation zredukowany (g-L
glutamylo-L-cysteinyloglicyna), barwniki - tlenki i wodorotlenki żelaza.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ADAMED
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