
Kapsle Lutamax Areds 2 obsahují kombinaci luteinu, zeaxanthinu, minerálních látek a vitamin!.

Slo"ky:
Vitamín C (kyselina askorbová), vitamín E (DL-alfa-tokoferyl-acetát), !elatina, zinek (oxid zine"nat#), luteinov# 
extrakt, stearan hore"nat#, oxid titani"it# (barvivo), extrakt zeaxanthinu, m$%  (oxid m$%nat#),  indigotin (barvivo).

Jedna kapsle obsahuje 5 mg luteinu a 1 mg zeaxanthinu.

Kapsle Lutamax Areds 2 obsahují také zinek a vitamín C, které p#ispívají:
 - k normální funkci imunitního systému
 - k ochran$ bun$k p#ed oxidativním stresem

V pr&b$hu zimního období je t'eba dopl(ovat zinek a vitamín C z d&vodu silné zát$!e imunitního systému z 
vn$j)ího prost'edí.
M$% dokonce p'ispívá k normálnímu p'enosu !eleza v t$le a vitamín C p'ispívá k udr!ení normální funkce 
imunitního systému b$hem intenzivního fyzického v#konu a po n$m.

Zinek dále p#ispívá k udr"ení normálního stavu zraku. Doporu"uje se p'i kancelá'ské práci, p'i pracích 
vy!adujících pe"livé "tení dokument& a materiál&. 
Takté! se podávaní doporu"uje jako dopln$k stravy p'i lé"b$ v$kem podmín$né makulární degenerace (VPMD).  
Kapsle Lutamax Areds 2 ale nejsou lé"ivo a nelé"í VPMD.

Doporu%ené denní dávkovaní: 1 kapsle denn$.

D!le"itá upozorn$ní: Kapsle Lutamax Areds 2 nejsou lé"ivo a také náhrada za pestrou, vyvá!enou stravu a zdrav# 
zp&sob !ivota a nejsou vhodné jako jedin# zdroj v#!ivy. Datum minimální trvanlivosti a "íslo )ar!e jsou uvedeny na 
bo"ní stran$ obalu. Nep'ekra"ujte doporu"ené denní dávkování. Není ur"eno d$tem do 10 let v"etn$. Uchovávejte 
v pe"liv$ uzav'eném obalu na suchém míst$ p'i teplot$ do 25 °C. Uchovávejte mimo dosah d$tí. Chra(te p'ed 
sv$tlem. *i%te se podle p'ilo!eného p'íbalového letáku.

Kapsle Lutamax Areds 2 neobsahují laktózu ani lepek. Lutamax Areds 2 neobsahuje !ádné geneticky modi+kované 
látky.

Velikost balení:
Obsah netto: 30 kapslí (balení na m$síc)
Hmostnost netto:      20,3 g

V&robce: Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Ernst-Melchior Gasse 20, 1020 Víde(, Rakousko
Distributor v 'R: Pharmaselect CZ s.r.o., U vily 463, 691 05 Zaje"í, ,eská republika
Dal)í informace najdete na internetu: www.pharmaselect.cz
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Lutamax Areds 2 kapsle
Dopln$k stravy

Slo"ení:

Vitamín C
Vitamín E (--TE)
Zinek
Lutein
Zeaxanthin
M$%

Na denní dávku (1 kapsle) v mg

250
136 
12,5
5
1
1

% RHP* na denní dávku

313
1134
125
-
-
100

*RHP – referen"ní hodnota p'íjmu
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