Natures Aid
Lutein Eye complex
Maisto papildas. Sveikam regėjimui. Su liuteinu ir mėlynių ekstraktu.
30 tablečių
Grynasis kiekis: 31,5 g.
Be dirbtinių skonio stipriklių, dažiklių, konservantų.
Be laktozės.
Be mielių.
Be gliuteno.
Tinka vegetarams ir veganams.
Vitaminas A, B2 ir cinkas padeda išsaugoti normalų regėjimą.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
Sudedamosios dalys. Lipnumą reguliuojančios medžiagos: mikrokristalinė celiuliozė, dikalcio
fosfatas; vitamino C preparatas (askorbo rūgštis, tirštiklis hidroksipropilmetilceliuliozė), liuteino
preparatas (liuteino esteriai, maltodekstrinas), rutinas, alfa lipolinė rūgštis, cinko pikolinatas, lipnumą reguliuojanti medžiaga augalinės kilmės stearino rūgštis, d-alfa tokoferolio rūgšties sukcinatas, lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, tirštiklis natriokarboksimetilceliuliozė,
karotenoidų mišinio preparatas (dekstrozė, karotenoidų mišinys, dumblių ekstraktas, tokoferolis,
lipnumą reguliuojančios medžiagos: silicio dioksidas, trikalcio fosfatas), niacinas (nikotinamidas),
lipnumą reguliuojanti medžiaga augalinės kilmės magnio stearatas, piridoksino hidrochloridas,
riboflavinas, mėlynių uogų (Vaccinium myrtillus) ekstraktas, L-selenometioninas, vario gliukonatas.
1 tabletėje
Liuteino esteriai, kuriuose:
20 mg
- laisvo liuteino
10 mg
Mėlynių uogų ekstraktas
5 mg
- atitinka džiovintų uogų
500 mg
Karotenoidų mišinys, kuriame:
3 mg
- beta karoteno
2,84 mg
atitinka vitamino A
473 µg (59 % RMV*)
- alfa karoteno
105 µg
- kitų karotenoidų (įskaitant kriptoksantiną,
zeaksantiną, liuteiną)
60 µg
Vitaminas E
34 mg (283 % RMV*)
Vitaminas C
100 mg (125 % RMV*)
Riboflavinas (vitaminas B2)
5 mg (357 % RMV*)
Niacinas (vitaminas B3)
10 mg (63 % RMV*)
Vitaminas B6
5 mg (357 % RMV*)
Cinkas
10 mg (100 % RMV*)
Varis
0,5 mg (50 % RMV*)
Selenas
25 µg (45 % RMV*)
Rutinas
50 mg
Alfa lipolinė rūgštis
50 mg
*RMV- referencinė maistinė vertė.
Vartojimas. Vartoti po 1 tabletę per dieną valgio metu.
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip
maisto pakaitalas. Nėščioms ir maitinančioms moterims, bei tiems, kurie vartoja receptinius
vaistus ar turi ypatingų medicininių būklių, pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku prieš
vartojant šį produktą. Nevartokite produkto, jeigu pakuotės sandarumas yra pažeistas.
Laikymas. Vaikams nepasiekiamoje, sausoje, vėsioje vietoje.
Geriausias iki ... (pabaigos)/ Partijos Nr.: žr. ant pakuotės apačios.
Gamintojas: Jungtinė Karalystė.
Platintojas: UAB „STADA-Nizhpharm-Baltija“, A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva. El.
paštas: info@stada.lt.

