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Lutein PLUS 
Maisto papildas 
30, 60 kapsulių 

 
Tik viena kapsulė per dieną 
 
Maistinių medžiagų derinys akims, praturtintas zeaksantinu, cinku bei vitaminais A ir E 
 
Akims ir regėjimui 

 
Kokybė nuo 1990 m. 
 
LuteinPLUS aukštos kokybės maisto papildas, kurio sudėtyje yra penkios, kruopščiai atrinktos 
medžiagos: liuteinas, zeaksantinas, cinkas, vitaminai A ir E. 
 
Ypatybės: 

 Sudėtyje yra karotenoidų (liuteino ir zeaksantino) 
 Vitaminas A ir cinkas padeda išsaugoti normalų regėjimą 
 Cinkas padeda palaikyti normalią vitamino A apykaitą 

 
Walmark Lutein PLUS: 

 Didelė dozė karotenoidų kompleso (liuteino ir zeaksantino) 
 Praturtintas cinku ir vitaminu E 
 Pagaminta pagal geros gamybos praktikos sertifikatą  

 
Be glitimo 
Be laktozės 
Be cukraus 
Be konservantų 
 
 

Dienos dozėje yra: 1 tabl. RMV%* 

Didžiojo serenčio (Tagetes 
erecta) - stand. ekstraktas 
atitinka 20% liuteino 

100,0 mg 
20,0 mg 

 

- 

Didžiojo serenčio (Tagetes 
erecta) - stand. ekstraktas 
atitinka 20% zeaksantino 

2,5 mg 
0,5 mg 

- 

Vitamino A 400,0 µg 50 

Vitamino E 36,0 mg 300 

Cinko 15,0 mg 150 

Vartojimas: 1 kapsulę per dieną užgerkite vandeniu. 

RMV%- referencinė maistinė vertė; - referencinė maistinė vertė nenustatyta 

 
Sudedamosio dalys: sojų pupelių aliejus, želatina, didžiojo serenčio (Tagetes erecta) 
ekstraktas, kokosų aliejus, drėgmę išlaikanti medžiaga: glicerolis; DL-alfatokoferolio acetatas, 
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palmių aliejus, emulsiklis: soju lecitinas; lipnumą reguliuojanti medžiaga: bičių vaškas; cinko 
oksidas, dažikliai: karminas, titano dioksidas; retinolio palmitatas. 
 
Įspėjimai: neviršyti nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota 
mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto 
pakaitalas. Netinkamas vaikams iki 3 metų amžiaus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Laikyti tamsioje ir sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje. Saugoti nuo 
tiesioginių saulės spindulių. 
 
Geriausias iki...(pabaigos): nurodyta ant šoninės pakuotės pusės (EXP). Tinkamumo laikui 
pasibaigus, papildo vartoti negalima. 
 
Gamintojas: Walmark, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Čekija 
 
Gamintojo atstovas: UAB „Walmark“, Mėnulio g. 7, Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 210 19 40, 
www.walmark.lt 
  
Grynasis produkto kiekis: 15,0 g; 30,0 g 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


