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LuteinBlå®

Artikelnr. 2101

60 kapslar, vegetabiliska

För dina ögon
LuteinBlå® Innehåller Zink och A-vitamin (här i form av betakaroten)
som bidrar till att bibehålla normal synförmåga.
Selen, zink, C- och E-vitamin bidrar till att skydda cellerna
mot oxidativ stress.
Vitamin A bidrar även till att bibehålla normala slemhinnor.
Luteinet i LuteinBlå® kommer från tagetes som innehåller båda
xantofyll-karotenoiderna lutein och zeaxanthin.
Helhetshälsas LuteinBlå® är framtagen av PhD Karin Almstedt.
Rekommenderad dos
1 kapsel per dag, till måltid. Rekommenderad dos bör ej överskridas.
Kapseln kan dras isär och innehållet strös i mat eller dryck.
Innehåll

1 kapsel

% av DRI
(dagligt referensintag)

A-vitamin (betakaroten*) 1000 µg
C-vitamin
80 mg
E-vitamin
20 mg
Zink
14 mg
Selen
75 µg
Blåbär
150 mg
Lutein
30 mg
Zeaxanthin
1,2 mg

Kapselns fina färg
kommer från lila morot.

125 %
100 %
167%
140%
136%
-

*A-vitaminkällan är betakaroten.
Ingredienser
Blåbärspulver (Vaccinium myrtillus), tagetesextrakt (Tagetes erecta L. med lutein och
zeaxanthin), askorbinsyra (C-vitamin), zinkcitrat, d-alfa-tokoferylsuccinat (E-vitamin),
betakaroten från Blakeslea trispora (med majsstärkelse), selenmetionin.
Vegetabilisk kapsel tillverkad av cellulosa och färgad med lila morot.
Nu med ljusskyddande kapsel
Från hösten 2019 har LuteinBlå® en ny, mörk kapsel, för att bättre skydda innehållet mot
ljus.
100 % vegan: Registrerad av Vegan Society.
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Förvaras: Torrt och svalt, utom räckhåll för små barn.
Kombinera gärna med: Helhetshälsa AlgOmega3® och B-vitaminkomplex.

Hälsopåståenden
Zink och A-vitamin bidrar till att bibehålla normal synförmåga.
Selen, zink, C- och E-vitamin bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress.

Kosttillskott kan inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil.

www.helhetshalsa.se
Ett litet företag med stora ambitioner.
Vår idé – vegetarianvänliga kosttillskott utan onödiga tillsatser.
Egen svensk tillverkning.
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