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Odporučená denná dávka sa nesmie presiahnuť. Produkt nie je vhodný pre deti do
3 rokov a na používanie ako náhrada rozmanitej stravy. Skladujte do 25° C, mimo
dosahu detí. Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR.

fin Lycoforscaps NEW
Výživový doplnok Lycoforscaps NEW obsahuje lykopén karotenoid získaný zo špeciálne šľachtenej odrody paradajok
HLLS. Tento inovovaný prípravok obsahuje o 50% viac lykopénu, navyše je obohatený o vitamíny C, D3 a zinok.
Lykopén je ľudským organizmom ľahko prijímaný a znášaný, nespôsobuje vznik alergickej reakcie ako po požití celých paradajok.
Pre zaujímavosť - ¾ kg pyré z rozvarených paradajok je zdrojom asi
15 mg lykopénu, čo je množstvo obsiahnuté v dennej dávke produktu Lycoforscaps NEW. Lykopén sa hojne objavuje v paradajkách,
v červenom ovocí a zelenine, v organizme sa hromadí hlavne v semenníkoch, nadobličkách a prostate. Štatisticky patria medzi najčastejších užívateľov lykopénu osoby pred odchodom na dovolenku,
kedy sa pripravujú na nápor slnečného žiarenia, alebo muži stredného a vyššieho veku v rámci starostlivosti o prostatu.
Vitamín C prispieva k tvorbe kolagénu, má kladný vplyv na obranyschopnosť organizmu, na činnosť nervovej sústavy, je užitočný
v boji s únavou.
Vitamín D pomáha udržať optimálnu hladinu vápnika v krvi, je potrebný pre normálny rast a vývin kostí u detí, dôležitý pre imunitu.
Je potrebný pri nedostatku slnečných lúčov, užitočný v oblastiach
s inverziou a smogom. Odporúča sa napr. seniorom, ženám v menopauze, športovcom, vegetariánom, mládeži v období rastu.
Zinok je dôležitý pre udržanie zdravých kostí, vlasov, nechtov, pokožky a zraku. Pomáha udržať správnu hladinu testosterónu v krvi,
prispieva k normálnej plodnosti.
Balenie: 60 kapsúl
Odporučené dávkovanie: 1 kapsula 2x denne, ráno a napoludnie, pred jedlom, zapiť.
Obsah účinných látok v 2 kaps.: vitamín C 40 mg, lykopén 15 mg, zinok
5 mg, vitamín D3 20 µg
Obal kapsule obsahuje hovädziu želatínu.
Výživový doplnok neobsahuje laktózu, sladidlá, kvasnice ani glutén.

