
* RHP - referenční množství za denního příjmu podle NRV
 (Nutrient Reference Value)

** zatím nejsou k dispozici žádná doporučení EU

SLOŽENÍ:  sójový olej, želatína (hovädzia), vápenatý askorbát, lu-
tein 20%, zvlhčovadlo: glycerol (E 422), zahusťovadlo: včelí vosk 
(E 901), D-α-tokoferol acetát , nikotinamid, oxid zinočnatý, L-sele-
nomethionin, emulgátor soja lecithin (E322) , koenzym Q10, ze-
axanthin 20%, kyselina pantotenová, zahušťovadlo:oxid křemičitý 
(E551), cyanocobalamin 0,1%, barvivo: černý oxid železitý (E172), 
síran měďnatý, pyridoxin hydrochlorid, thyaminhydrochlorid, ribofl a-
vin, kyselina listová.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:  
 .eldíj op oben ,meldíj s ěnned ilspak   1 etjevížU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  
Doporučená denní dávka by neměla být překročena.Tento výrobek by neměl 
být náhradou zdravé vyvážené stravy,nebo zdravého životního stylu.
Uchovávejte mimo dosahu dětí. Není určeno pro deti. Nevhodné pro těhot-
né a kojící ženy. Nevhodné pro osoby citlivé na včelí produkty. 

SKLADOVÁNÍ:  
Uchovávejte v suchém prostředí při pokojové teplotě od 15 °C - 25 °C. 
Chraňte před přímým slunečním zářením.

OBJEMOVÉ MNOŽSTVÍ:

         30 kapslí à 0,84g  / Celková hmotnost je 25,3 g
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NÁVOD NA POUŽITÍ-PEČLIVĚ PŘEČTĚTE.

Milá zákaznice, milý zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro produkt Eagle Eye Lutein 
20 Vision Caps.

Naše oči by měly být dostatečně zásobené potřebnými živin-
ami, aby jsme zvládli každodenní úkoly.

Eagle eye Lutein 20 Vision caps je hodnotný doplněk stravy s 
obsahem karotenoidov Luteínu a Zeaxanthinu.

Kromě toho obsahuje i vitamíny, stopové prvky, kyselinu pan-
totenovú a koenzym Q10.

Vitamín B1(thiamin) přispívá k fungování energetického meta-
bolizmu a k normálnímu fungování nervového systému.  

Vitamín B2 (ribofl  avin) a zinek prispívají k udržení normálniho 
stavu zraku.

Vitamín C, vitamín E a selen přispívají k ochrane buněk před 
oxidačním stresem.

INSTRUKCE - PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ
NUTRIČNÍ HODNOTY
(průměrné)

V 1 
kapsli

RHP* v 1 
kapslli (%)

Na 
100 g

KONDENZAČNÍ LÁTKY

látky
 17,73 kJ 
4,29 kcal

1.948,59 kJ
471,40 kcal

Tuky
Z toho nasycené mastné kyseliny

0,39 g
0,06 g

42,43 g
6,47 g

Sacharidy
Z toho cukry

0,09 g
0,00 g

9,68 g
0,10 g

Proteíny 0,15 g 16,41 g
Sůl 0,00 g 0,01 g

VITAMÍNY

Vitamin B1 (thiamin) 1,1 mg 100% 0,13 g
Vitamin B2 (ribofl avin) 1,4 mg 100% 0,17 g
Vitamin B3 (niacín) 16,0 mg 100% 1,90 g
Vitamin B6 (pyridoxin) 1,4 mg 100% 0,17 g
Vitamin B9 (kyselina listová) 0,2 mg 100% 0,24 g
Vitamin B12 (kyanokobalamin) 2,5 µg 100% 0,0003 g
Vitamin C (skorban vápenatý) 80,0 mg 100% 9,49 g
Vitamin E 12,0 mg 100% 1,42 g

OSTATNÍ PRVKY

FloraGlo®  Lutein 20,0 mg ** 2,37 g
Zeaxanthin 2,8 mg ** 0,33 g
Koenzým Q10 10,0 mg ** 1,19 g
Kyselina pantoténová 6,0 mg 100% 0,71 g
Selén 100% 0,0065 g
Zinek 10,0 mg 100% 1,19 g

Meď 1,0 mg 100% 0,12 g

Doplěk stravy s obsahem luteinu, zeaxanthinu,
vitamínů a stopových prvků.

EAGLE  EYE

LUTEIN 20

VISION CAPS



* RHP - referenčné množstvo za denného príjmu podľa NRV 
 (Nutrient Reference Value)

 **  zatiaľ nie sú k dispozícií žiadne odporúčania EÚ

ZLOŽENIE:  sójový olej, želatína (hovädzia), vápenatý askorbát, lu-
tein 20%, zvlhčovadlo: glycerol (E 422), zahusťovadlo: včelí vosk 
(E 901), D-α-tokoferol acetát , nikotinamid, oxid zinočnatý, L-sele-
nomethionin, emulgátor sojalecithin (E 322) , koenzým Q10, ze-
axanthin 20%, kyselina pantoténová, zahusťovadlo: oxid kremičitý 
(E 551), cyanocobalamin 0,1%, farbivo: čierny oxid železitý (E 172 ), 
síran meďnatý, pyridoxín hydrochlorid, thyaminhydrochlorid, ribofl a-
vin, kyselina listová.

ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE:  
Užívajte 1 kapsulu denne s jedlom alebo po jedle. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:  
Odporúčaná denná dávka by nemala byť prekročená. Tento výrobok by nemal 
byť náhradou zdravej vyváženej stravy alebo zdravého životného štýlu.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Nie je určené pre deti. Nevhodné pre tehot-
né a dojčiace ženy. Nevhodné pre osoby citlivé na včelie produkty.

SKLADOVANIE:  
Uchovávajte v suchom prostredí pri izbovej teplote od 15 °C - 25 °C. 
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

OBJEMOVÉ MNOŽSTVO:  

         30 kapsúl à 0,84g  / Celková hmotnosť je 25,3 g 

Výživový doplnok s obsahom luteínu, zeaxanthínu, 
vitamínov a stopových prvkov.

NÁVOD NA POUŽITIE- STAROSTLIVO PREČÍTAJTE.

Milá zákazníčka, milý zákazník,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre produkt Eagle Eye Lutein 20 
Vision Caps.  

Naše oči by mali byť dostatočne zásobované potrebnými ži-
vinami, aby sme zvládali tieto každodenné úlohy. 

Eagle eye Lutein 20 Vision caps je hodnotný doplnok stravy 
s obsahem karotenoidov Luteínu a Zeaxanthinu. Okrem toho 
obsahuje aj vitamíny, stopové prvky, kyselinu pantotenovú a 
koenzym Q10.

Vitamín B1 (thiamin) prispieva k fungovaniu energetického me-
tabolizmu a k normálnemu fungovaniu nervového systému.

Vitamín B2 (ribofl avin) a zinok prispievajú k zachovaniu normál-
neho stavu zraku. 

Vitamín C, vitamín E a selén pomáhajú prispievajú k ochrane 
buniek pred oxidačným stresom.

INŠTRUKCIE - PREČÍTAJTE SI PROSÍM POZORNE 
NUTRIČNÉ HODNOTY
(priemerné hodnoty)

V 1 
kapsule

RHP* v 1 
kapsule (%)

Na 
100 g

KONDENZAČNÉ LÁTKY

látky
 17,73 kJ 
4,29 kcal

1.948,59 kJ
471,40 kcal

Tuky
Z toho nasýtené mastné kyseliny

0,39 g
0,06 g

42,43 g
6,47 g

Sacharidy
Z toho cukry

0,09 g
0,00 g

9,68 g
0,10 g

Proteíny 0,15 g 16,41 g
Soľ 0,00 g 0,01 g

VITAMÍNY

Vitamin B1 (thiamin) 1,1 mg 100% 0,13 g
Vitamin B2 (ribofl avin) 1,4 mg 100% 0,17 g
Vitamin B3 (niacín) 16,0 mg 100% 1,90 g
Vitamin B6 (pyridoxin) 1,4 mg 100% 0,17 g
Vitamin B9 (kyselina listová) 0,2 mg 100% 0,24 g
Vitamin B12 (kyanokobalamin) 2,5 µg 100% 0,0003 g
Vitamin C (askorban vápenatý) 80,0 mg 100% 9,49 g
Vitamin E 12,0 mg 100% 1,42 g

OSTATNÉ PRVKY

FloraGlo®  Lutein 20,0 mg ** 2,37 g
Zeaxanthin 2,8 mg ** 0,33 g
Koenzým Q10 10,0 mg ** 1,19 g
Kyselina pantoténová (Vit. B5) 6,0 mg 100% 0,71 g
Selén 100% 0,0065 g
Zinok 10,0 mg 100% 1,19 g

Meď 1,0 mg 100% 0,12 g
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