LUTAX® 10 PLUS
Toidulisand

vitamiinide, mineraaltoitainete, oomega-3 rasvhapete
antotsüanidiinide, luteiini ja zeaksantiiniga
Toidulisand LUTAX® 10 PLUS on spetsiaalselt välja töötatud ja
koostatud tuginedes teaduslikele uuringutele. C-vitamiin, E-vitamiin,
vask ja tsink aitavad kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest. Oomega-3
rasvhape dokosaheksaeenhape (DHA) ja tsink aitavad hoida
normaalset nägemist. Päevase koguse 250 mg DHA tarbimine aitab
hoida normaalset nägemist.
LUTAX® 10 PLUS sisaldab tasakaalustatud hulgal oomega-3
rasvhappeid dokosaheksaeenhapet (DHA) ja eikosapentaeenhapet
(EPA), karotenoide luteiini ja zeaksantiini, taimsete polüfenoolide rühma
kuuluvaid antotsüanidiine, E- ja C-vitamiini ning mineraaltoitaineid vaske
ja tsinki.
C-vitamiin, vask ja tsink aitavad kaasa immuunsüsteemi normaalsele
talitlusele.
Koostisosad: L-askorbiinhape, oomega-3 kalaõli kontsentraat
(sisaldab oomega-3 rasvhappeid 13 %, DHA-d 11 % ja EPA-d 1,3 %),
želatiin, niiskusesäilitaja glütserool, D-α-tokoferool, kookosõli (täielikult
hüdrogeenitud), mustika ekstrakt (Vaccinium myrtillus L.) 2,9 %
(antotsüanidiinid 0,7 %), luteiin (Tagetes erecta L.) 1,4 %, zeaksantiin
(Tagetes erecta L.) 0,14 %, tsinkoksiid, vasksulfaat, stabilisaator
ränidioksiid, emulgaator sojaletsitiinid, toiduvärvid raudoksiidid ja
raudhüdroksiidid.
1 kapsel
% NRV*
Vitamiin C
120 mg
150
Vitamiin E
40 mg α-TE
333
Vask
500 µg
50
Tsink
10 mg
100
Oomega-3 rasvhapped, millest
90 mg
*/*
75 mg
*/*
- Dokosaheksaeenhape (DHA)
- Eikosapentaeenhape (EPA)
9 mg
*/*
Luteiin
10 mg
*/*
Zeaksantiin
1 mg
*/*
Antotsüanidiinid
5 mg
*/*
* NRV (Nutritional Reference Value) - protsent päevasest
võrdluskogusest täiskasvanutele
*/* - Soovitatav päevane võrdluskogus täiskasvanutel (NRV) puudub
Soovitatav päevane kogus
Võtke üks kapsel päevas, soovitavalt koos veega. Rasvlahustuvate
toitainete (E-vitamiin ja oomega-3 rasvhapped) optimaalseks
imendumiseks võtke kapsel koos toiduga. Ei sobi kasutamiseks alla
4-aastastele lastele.
Mitte ületada päevaseks tarbimiseks soovitatavat kogust. Toidulisandeid
ei tohi kasutada mitmekesise, tasakaalustatud toitumise ega tervisliku
eluviisi asendajana.
Hoida toodet lastele kättesaamatus kohas.
LUTAX® 10 PLUS pakendi suurus:
30 kapslit
Kui soovite rohkem teavet LUTAX® 10 PLUS kohta või Teil tekib
küsimusi, palun võtke meiega ühendust.
Aitame Teid hea meelega.
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