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Bioluteina Total, kaps.miękkie, 60 szt
 

Cena: 64,14 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bioluteina Total to 10 składników, w tym witamina C i składniki mineralne. Bioluteina Total  dostarcza trzy karotenoidy: pozyskiwaną z
drobnych organizmów morskich ( m.in. alg i kryla ) astaksantynę oraz luteinę i zeaksantynę. Preparat zawiera dodatkowo profesjonalnie
dobrane składniki: kwasy tłuszczowe Omega-3 ( w tym EPA - kwas eikozapentaenowy i DHA - kwas dokozaheksaenowy),
antocyjany,trokserutynę, witaminę C i składniki mineralne (cynk, miedź, selen ).
Bioluteina Total suplement diety jest polecany dla osób po 40. roku życia i osób obciążających wzrok, m.in. długo oglądających telewizję,
pracujących przy komputerze, pracujących w złym oświetleniu, prowadzących samochód przez wiele godzin, dużo czytających.

Zawartość składników w 1 kapsułce miękkiej:

Olej rybi 200 mg
w tym kwasy tłuszczowe Omega-3 120 mg
( EPA i DHA ) ( 20 mg i 90 mg )
Witamina C 40 mg
Ekstrakt z płatków kwiatowych aksamitka wzniesionego 30 mg
w tym: Luteina ( 6 mg ) i
Zeaksantyna ( 0,5 mg )
Ekstrakt z owoców borówki czarnej 25 mg
w tym antocyjany 25% ( 6,25 mg )
Trokserutyna 25 mg
Cynk 8 mg
Astaksantyna 2,5% 3 mg
Miedź 0,5 mg
Selen 25 mcg

Dawkowanie:
1 - 2 kapsułki miękkie dziennie podczas posiłku.
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Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny się skonsultować się z lekarzem.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apteko.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

