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Apo-Lutea 556 mg 30 kaps.
 

Cena: 34,32 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent APOTEX NEDERLAND BV

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Składniki prozdrowotne: 1 kapsułka % zalecanego dziennego spożycia Ekstrakt z aksamitki wzniesionej, w tym: - Luteina 10 mg * -
Zeaksantyna 2 mg * Ekstrakt z sosny syberyjskiej 30 mg * Ekstrakt z borówki czernicy 50 mg * Kwasy tłuszczowe omega 3 70 mg *
Ekstrakt ze świetlika 100 mg * Ekstrakt z zielonej herbaty 8 mg * Witamina C 40 mg 50 Witamina E 12 mg 100 Tiamina (Witamina B1)
1,1 mg 100 Ryboflawina (Witamina B2) 1,4 mg 100 Niacyna (Witamina B3) 16 mg 100 Witamina B6 1,4 mg 100 Cynk 5 mg 50 Selen 40
µg 73 Mangan 2 mg 100 Miedź 1 mg 100 *brak określonych norm zalecanego dziennego spożycia Zeaksantyna i luteina - obie te
substancje należą do grupy karotenoidów. Ekstrakt z sosny syberyjskiej - pycnogenol to jeden z najsilniejszych antyoksydantów.
Uszczelnia naczynia krwionośne w oku. Kwasy omega - są ważnym budulcem oczu i są przydatne dla utrzymywania prawidłowego
poziomu cholesterolu. Pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu mózgu. Zielona herbata - ekstrakt z tej rośliny pomaga chronić komórki
przed uszkodzeniami oksydacyjnymi powodowanymi przez wolne rodniki. Świetlik lekarski - zawiera wiele substancji o właściwościach
przeciwzapalnych i antyseptycznych. Wyciąg z tej rośliny od dawna jest znany ze swego dobroczynnego wpływu na oczy. Borówka
czernica - owoce i liście tej rośliny bogate są w antocyjany, które uszczelniają i wzmacniają ściany małych naczyń krwionośnych.
Wykazują działanie antyoksydacyjne. Aksamitka wzniesiona - płatki kwiatów tej rośliny są bogate w karotenoidy, w tym ksantofile, czyli
barwniki roślinne z których najważniejszym dla prawidłowego funkcjonowania oczu jest luteina. Witaminy C i E - należą do grupy
przeciwutleniaczy, nazywane są "witaminami młodości". Przeciwdziałają szkodliwemu działaniu wolnych rodników i wpływają korzystnie
na układ odpornościowy organizmu. Cynk, Miedź, Mangan, Selen - minerały te wykazują działanie antyoksydacyjne i wpływają na
prawidłowe działanie układu odpornościowego. W praktyce osobom zagrożonym AMD, a także z już rozpoznanym zwyrodnieniem
zaleca się systematyczną suplementację preparatów zawierających: karotenoidy plamkowe luteinę i zeaksantynę, wielonienasycone
kwasy tłuszczowe omega-3, pierwiastki śladowe, witaminy C, E, z grupy B, glutation.  Wskazania i działanie Składniki preparatu Apo-
Lutea kompleksowo: wspomagają prawidłowe funkcjonowanie oczu, redukują zmęczenie, pomagają chronić oczy przed szkodliwymi
czynnikami, takimi jak wolne rodniki, łagodzą objawy zmęczenia spowodowane np. długotrwałą koncentracją związaną z pracą przy
komputerze czy prowadzeniem samochodu, stanowią ochronę antyoksydacyjną, wspomagają odporność.  Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.  Dawkowanie Doustnie 1 kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku,
popijając szklanką wody.  Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu
życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia.  
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