PREPARATION: Add 19
drops (1,0 ml) once a
day to any cool drink.

1 butelka/bottle à 30ml =
30 ml

Opakowanie miesięczne
zawiera 30 porcji à 1 ml
One Month Supply
equals 30 portions each with 1 ml
Jakość produktu odpowiada międzynarodowym standardom GMP.
Excellent product quality in conformance
with international GMP standard.
Przechowywać
w
lodówce.
Termin
przydatności do spożycia: na spodzie
opakowania i butelce.
Keep in the Refrigerator. Best before end and
Lot No.: see bottom and bottle.

RWS/NRV (Referencyjna Wartość Spożycia (osoby dorosłe)/
percent of the daily reference intake value (Adults))

E

PRZYGOTOWANIE: 19
kropli (1,0 ml) rozpuścić
raz dziennie w zimnym
napoju.

Opracowano i wyprodukowano wyłącznie dla
PM-International Group.
Manufactured and
packaged exclusively for
the PM-International
Group.
Zgłoszenie patentowe
Patent pending
UWAGA: Zaleca się nieprzekraczanie
proponowanej dziennej porcji do spożycia.
Produkt nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety i zdrowego
stylu życia. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.
CAUTION: Do not exceed the stated
recommended
daily
dose.
Food
supplements should not be used as a
substitute for a varied and balanced diet
and a healthy lifestyle. Keep out of reach of
young children.
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w dziennej porcji/per daily %RWS1
w/per %RWS1
Wartość odżywcza
Average Value
100 ml %NRV1 portion (1 porcja/portion = 1 ml) %NRV1
10 mg α-TE 83
Witamina E/Vitamin E 1000 mg α-TE 8333
Witamina A/Vitamin A 28000 µg RE 3500
280 µg RE 35
Luteina/Lutein
4,0 mg
400 mg
0,2 mg
20 mg
Zeaksantyna/Zeaxanthin

Suplement diety z
karotenoidem luteiny i
zeaksantyną oraz z witaminami
E i A.
Food supplement with the
carotenoids lutein and
zeaxanthin, vitamin E and
vitamin A.

SKŁAD: Glicerol, woda, olej roślinny
(palmowy, kokosowy), emulgator
(lecytyna sojowa), karotenoidy
zawierające wyciąg z Tagetes Erecta z
luteiną i zeaksantyną, witamina E,
witamina A
E INGREDIENTS:
Glycerol, Water,
Vegetable Oil (palm, coconut),
Emulsifier (Soya Lecithin), carotinoid
containing extract from Tagetes
Erecta with lutein and zeaxanthin,
Vitamin E, Vitamin A
Producent: PM-International AG
An der Hofweide 17 • 67346 Speyer, Germany
Przedstawiciel: PM-International Sp. z o.o.
ul. Bukszpanowa 70 • PL-40750 Katowice

PL

www.fitline.com

Wzrok*
Vision*

* bogaty w witaminę A – pomaga
utrzymać prawidłowe widzenie
rich in vitamin A – contributes to
the maintenance of normal vision

