
Kapsuly Lutamax AREDS 2 obsahujú kombináciu luteínu, zeaxantínu, mineralnych látok a vitamínov.

Zlo!ky:
Vitamín C (kyselina askorbová), vitamín E (DL-alfa-tokoferyl-acetát), !elatína, zinok (oxid zino"nat#), luteínov# extrakt, 
magnéziumstearát, oxid titani"it# (farbivo), extrakt zeaxantínu, me$ (oxid me$nat#), indigotín (farbivo)

Jedna kapsula obsahuje 5 mg luteínu a 1 mg zeaxantínu.

Kapsuly Lutamax AREDS 2 obsahujú tie! zinok a vitamín C, ktoré prispievajú:
- k správnemu fungovaniu imunitného systému
- k ochrane buniek pred oxida"n#m stresom

Po"as zimného obdobia je potrebné doplnenie zinku a vitamínu C z dôvodu prudkej zá%a!e imunitného systému z 
vonkaj&ieho prostredia.
Me$ dokonca prispieva k správnemu prenosu !eleza v tele a' vitamín C prispieva k' správnemu fungovaniu 
imunitného systému po"as intenzívneho fyzického v#konu a po (om. Toto sa t#ka &portov ako futbal, hokej, silov#ch  
a intervalov#ch disciplín.

Zinok $alej prispieva k udr!aniu dobrého zraku. Odporú"a sa pri kancelárskych prácach, pri práci vy!adujúcej 
starostlivé "ítanie dokumentov a materiálov.
Taktie! sa podávanie odporú"a ako v#!ivov# doplnok popri lie"be vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM). 
Kapsuly Lutamax AREDS 2 ale nie sú lie"ivo a nelie"i VPDM.

Odporú"ané denné dávkovanie: 1 kapsula denne.

Dôle!ité upozornenia: Kapsuly Lutamax AREDS 2 nie sú lie"ivo a tie! náhrada za pestrú, vyvá!enú stravu a zdrav# 
spôsob !ivota a nie sú vhodné ako jedin# zdroj v#!ivy. Dátum minimálnej trvanlivosti a "íslo &ar!e sú uvedené na bo"nej 
strane obalu. Neprekra"ujte odporú"ané denné dávkovanie. Nie je ur"ené de%om do 10 rokov vrátane. Uchovávajte 
v starostlivo uzavretom obale na suchom mieste pri teplote do 25 °C. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chrá(te pred 
svetlom. Ria$te sa pod)a prilo!eného príbalového letáku.

Kapsuly Lutamax Areds 2 neobsahujú laktózu ani lepku. Lutamax Areds 2 neobsahuje !iadne geneticky modi*kované 
látky.

Ve%kos& balenia:
Obsah netto: 30 kapsúl (balenie na mesiac)
Hmotnos% netto:     20,3 g

V#robca: Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Ernst-Melchior Gasse 20, 1020 Viede(, Rakúsko
Distribútor v SR: Pharmaselect SK s.r.o., Sokolská 38, 900 89 +astá, Slovenská republika
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Lutamax AREDS 2 kapsuly
V#!ivov# doplnok

Zlo!enie:

Vitamín C
Vitamín E (,-TE)
Zinok
Luteín
Zeaxantín
Me$

Na dennú dávku (1 kapsula) v mg

250
136 
12,5
5
1
1

% RHP* na dennú dávku

313
1134
125
-
-
100

*RHP – referen"ná hodnota príjmu
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