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Olimp Supervision x30 tabletek
 

Cena: 22,88 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Olimp Laboratories

Postać tabletki powlekane

Substancja
czynna

luteina, świetlik, witamina A, witamina E,
zeaksantyna

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

SupervisionTM to suplement diety w formie tabletek powlekanych, zawierający wysokiej jakości ekstrakt świetlika lekarskiego (Euphrasia
officinalis L.), naturalną luteinę i zeaksantynę z aksamitki wyniosłej (Tagetes erecta L.) oraz witaminy A i E.

Ekstrakt świetlika lekarskiego przyczynia się do utrzymania prawidłowych funkcji widzenia i siatkówki. Luteina jest naturalnym
karotenoidem, występującym w oku. Suplementy diety z luteiną i zeaksantyną podnoszą gęstość pigmentu plamki żółtej
odpowiedzialnej za ostrość widzenia1.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek.

1 Journal of Nutrition. 2003;133(4):992–998.

Zastosowanie:

Preparat przeznaczony dla osób dorosłych dbających o wzrok, narażonych na światło niebieskie, pracujących przy komputerze,
narażonych na ekspozycję intensywnego światła słonecznego, odczuwających zmęczenie wzroku i dyskomfort powodowany
łzawieniem, zaczerwienieniem oczu oraz nadwrażliwością na światło, również dla osób w średnim i starszym wieku dbających o
utrzymanie wzroku w dobrej kondycji.

Zalecana dzienna porcja:

1 tabletka raz dziennie w trakcie lub po posiłku.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Składniki:

Informacja ?ywieniowa 1 tabletka
Ekstrakt ?wietlika lekarskiego (Euphrasia officinalis L.) 150 mg
Luteina (z aksamitki wynios?ej (Tagetes erecta L.)) 25 mg
Zeaksantyna (z aksamitki wynios?ej (Tagetes erecta L.)) 2 mg
Witamina A 400 µg (50%*)
Witamina E 12 mg (100%*)

*RWS – referencyjna wartość spożycia.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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