OCUTEIN® BRILLANT Lutein 25mg Da Vinci 60 tob. + oční kapky zdarma

OCUTEIN® BRILLANT Lutein 25 mg – to je brilantní péče o můj zrak!
OCUTEIN® BRILLANT Lutein 25 mg obsahuje více luteinu (pro rychlejší nástup účinku), zinek a vitamin
A pro udržení kvality normálního zraku. Doplněk stravy je obohacen o přírodní lecitin (zdroj
fosfatidylcholinu a dalších fosfolipidů), kyselinu listovou (B9), Karotenoid complex (lutein, zeaxanthin,
vitamin A) a Antioxidant complex (zinek, měď a selen).

OCUTEIN® BRILLANT Lutein 25 mg obsahuje přírodní sójový lecitin (zdroj fosfatidylcholinu). Lecitin je
nejvýznamnějším přírodním zdrojem důležitých fosfolipidů, které jsou přirozenou součástí slzného
filmu.

OCUTEIN® BRILLANT Lutein 25 mg je obohacen o kyselinu listovou, vitamin ze skupiny B-komplexu.

Přírodní KAROTENOID COMPLEX: Lutein, zeaxanthin, vitamin A. Tyto látky patří mezi karotenoidy,
které tvoří významnou skupinu antioxidantů. Vitamin A přispívá ke správné funkci zraku.

ANTIOXIDANT COMPLEX: Zinek, měď a selen.

UV záření a další ionizační záření vyvolávají nadměrný vznik volných radikálů, které mohou poškodit
membrány a proteiny v čočce. Organismus se dovede proti volným radikálům účinně bránit pomocí
tzv. antioxidantů, které přispívají k ochraně buněk před oxidačním poškozením(2,3,4) a proto je
OCUTEIN® BRILLANT Lutein 25 mg velmi vhodně doplněn o důležitý ANTIOXIDANT COMPLEX. Zinek,
měď a selen přispívají k ochraně buněk před oxidačním poškozením. Zinek navíc přispívá k udržování
normálního zraku.

Proč užívat OCUTEIN® BRILLANT Lutein 25mg?
•extra velké množství luteinu – 25 mg
•udržuje kvalitu normálního zraku (1,2)
•přispívají k ochraně buněk před oxidačním poškozením (2,3,4)
•komplexní výživa pro Vaše oči

Doporučená denní dávka: 1 tobolka denně.
Složení 1 tobolky: lutein 25 mg, fosfatidylcholin 20 mg (sójový lecitin), zinek 17 mg (oxid zinečnatý),
zeaxanthin, měď 1 mg (glukonan měďnatý), selen 26 μg (selenan sodný), vitamin A 655μg (retinol
palmitát), kyselina listová 200 μg, plnidlo: sójový olej; leštící látka: včelí vosk; kapsle: želatina,
glycerol, čištěná voda; barvivo: přírodní barvivo karamel.

Balení obsahuje: 60 tobolek (dvouměsíční kúra) + oční kapky Ocutein® SENSITIVE
Upozornění: Ukládat mimo dosah dětí! Výrobek není určen pro děti do 3 let. Výrobek není určen jako
náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Vhodné pro diabetiky. Bez
umělých barviv.
Skladování: Skladujte v suchu při teplotě 15 – 25°C.
Výrobce: Simply You Pharmaceuticals a.s., Roháčova 188/37, 130 00, Praha 3, 130 00, ČR.
S Vašimi dotazy, náměty či dalšími informacemi se prosím obracejte na naši bezplatnou infolinku: 800
555 569
Da Vinci Academia – Objevuje tajemství Vašeho zdraví.
Vysvětlivky: (1) – Vitamin A, (2) – Zinek, (3) – Měď, (4) – Selen.

+ BONUS ZDARMA V balení 60 tobolek navíc OCUTEIN® SENSITIVE zvlhčující oční kapky ZDARMA!

OCUTEIN® SENSITIVE zaručují okamžitou úlevu pro podrážděné, unavené, červené oči, nebo suché
oči. Poskytují úlevu očím při:
•řízení automobilu
•puštěné klimatizaci
•čtení
•práci na PC
•sledování TV

