
Ulotka informacyjna

Spis treści ulotki:
1. Co to jest suplement diety Bioretinof luteina z zeaksantyną 

i w jakim celu się go stosuje?
2. Jak stosować suplement diety Bioretinof luteina z zeaksantyną?
3. Przeciwwskazania do stosowania suplementu diety Bioretinof luteina z zeaksantyną.
4. Jak przechowywać suplement diety Bioretinof luteina z zeaksantyną?
5. Inne informacje

minerałów ważnych dla prawidłowego 1. CO TO JEST 
funkcjonowania narządu wzroku w tym cynk SUPLEMENT DIETY BIORETINOF
i ryboflawina, które pomagają w utrzymaniu LUTEINA Z ZEAKSANTYNĄ 
prawidłowego widzenia.I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE?

Antocyjany z borówki czarnej pomagają BIORETINOF LUTEINA Z ZEAKSANTYNĄ 
w utrzymaniu prawidłowych funkcji siat-to suplement diety mający na celu uzu-
kówki oraz pomagają w stabilizacji właści-pełnienie codziennej diety oraz wsparcie 

1 wego poziomu kolagenu w oku.utrzymania prawidłowego widzenia.

Antyoksydanty zawarte w preparacie BIORETINOF LUTEINA Z ZEAKSANTYNĄ 
(witamina C, E, cynk, ryboflawina, miedź, jest przeznaczony dla osób:
selen) pomagają chronić komórki przed - chcących utrzymać prawidłowe widzenie
działaniem stresu oksydacyjnego.- pracujących przy komputerze

Dodatkowo witamina C pomaga w prawi-BIORETINOF LUTEINA Z ZEAKSANTYNĄ 
dłowej produkcji kolagenu w celu zapew-dostarcza aż 12 składników aktywnych 
nienia prawidłowego funkcjonowania w jednej tabletce:
naczyń kr wionośnych oraz pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu - EKSTRAKT Z OWOCÓW BORÓWKI
nerwowego.CZARNEJ (w tym ANTOCYJANY)

 - LUTEINA
Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawi- - ZEAKSANTYNA
dłowego widzenia oraz pomaga w ochronie - RUTYNA
komórek przed stresem oksydacyjnym.- TROKSERUTYNA

- CYNK
Dodatkowo ryboflawina pomaga w prawi-- WITAMINA C,
dłowym funkcjonowaniu układu nerwo-- WITAMINA E
wego.- WITAMINA B6

- RYBOFLAWINA
BIORETINOF LUTEINA Z ZEAKSANTYNĄ - MIEDŹ
został wzbogacony o luteinę z zeaksantyną. - SELEN
Luteina i zeaksantyna to karotenoidy 
z grupy ksantofilów. Luteina dominuje BIORETINOF LUTEINA Z ZEAKSANTYNĄ 
w peryferyjnej części siatkówki, a zeaksan-suplement diety zawiera kompozycję 
tyna w plamce żółtej.wyciągów roślinnych (ekstrakt z owoców 

borówki czarnej źródło antocyjanów oraz 
ekstrakt z kwiatów aksamitki wzniesionej   
źródło luteiny i zeaksantyny), witamin oraz 1. Wsparcie prawidłowego widzenia wykazuje cynk oraz 

ryboflawina.

suplement 
diety LUTEINA 

 ZEAKSANTYNĄZ



Skład zalecanej porcji do spożycia 2. JAK STOSOWAĆ 
w ciągu dnia: SUPLEMENT DIETY BIORETINOF

?

Zalecana do spożycia porcja dzienna 
niezbędna dla uzyskania korzystnego 
efektu i sposób użycia: 1 tabletka powle-
kana dziennie podczas posiłku. Tabletkę 
należy połknąć i popić wodą. Nie należy 
przekraczać porcji zalecanej do spożycia 
w ciągu dnia.

3. PRZECIWWSKAZANIA 
DO STOSOWANIA SUPLEMENTU

 DIETY 

Nie należy stosować w przypadku nad-
wrażliwości na którykolwiek ze składników 
preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią 
przed zastosowaniem preparatu powinny 
skonsultować się z lekarzem. Preparat nie 
może być stosowany jako substytut zróżni-
cowanej diety lub zdrowego stylu życia. 
Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia 
są ważne dla prawidłowego funkcjonowania 
organizmu.

4. INNE INFORMACJE

Najlepiej spożyć przed końcem: Data Składniki: Substancja wypełniająca (celu- na boku opakowania.loza), ekstrakt z owoców borówki czarnej 
(Vaccinium myrtillus L.), witamina C (kwas 5. JAK PRZECHOWYWAĆ L-askorbinowy), ekstrakt z kwiatów aksami- SUPLEMENT DIETY tki wzniesionej (Tagetes erecta) zawierający ?20% luteiny i 4% zeaksantyny, cynk (gluko-
nian cynku), witamina E (octan DL-alfa 

Suplement diety tokoferylu), trokserutyna, rutyna, nośnik (sól 
należy przechowywać sodowa karboksymetylocelulozy usiecio-

w temperaturze pokojowej (15-25°C), wana), substancja przeciwzbrylająca (dwu-
w ciemnym i suchym miejscu w sposób tlenek krzemu), miedź (siarczan miedzi), 
niedostępny dla małych dzieci.selen (selanian sodu), substancja przeciw-

zbrylająca (sole magnezowe kwasów tłusz-
Dostępne opakowania:czowych), witamina B  (chlorowodorek 6 - kartonik zawierający 30 tabletekpirydoksyny), witamina B  (ryboflawina), 2  powlekanych x 520 mg;otoczka: substancja glazurująca (hydro- - kartonik zawierający 60 tabletekksypropylometyloceluloza), substancja  powlekanych x 520 mg.wypełniająca (polidekstroza), substancja 

przeciwzbrylająca (talk), nośnik (glikol polie- Producent:tylenowy), substancja przeciwpieniąca Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne (kwasy tłuszczowe), barwniki (dwutlenek LEK-AM Sp. z o.o. tytanu, ryboflawina, karminy), maltodeks- ul. Ostrzykowizna 14A, 05-170 Zakroczymtryna. 
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*RWS - referencyjne wartości spożycia 
              (dla osób dorosłych)

Zawartość w 
porcji dziennej 

(1 tabletka 
powekana)

Składnik %RWS*

75 mg 
15 mg 
3 mg 

10 mg 

10 mg 

80 mg 

12 mg 

10 mg 

1,4 mg 

2 mg 

1 mg 

40 µg

80 mg 
20 mg 

- 

- 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

143 % 

100 % 

73 %

Rutyna 

Trokserutyna 

Witamina C 

Witamina E 

Cynk 

Ryboflawina 

Witamina B  6

Miedź 

Selen

Ekstrakt z owoców 
borówki czarnej,
w tym: antocyjany 

-
-

-
-
-

Ekstrakt z kwiatów 
aksamitki wzniesionej, 
w tym: luteina 
zeaksantyna 


