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Maxiluten 

suplement diety 

 

30 tabletek 

Wysoka dawka luteiny 24 mg 

Składniki suplementu diety wpływają na: 

zdrowie oczu 

 

Składniki suplementu diety Maxiluten korzystnie wpływają na: 

 zdrowie oczu 

 utrzymanie prawidłowej ostrości widzenia 

 ochronę siatkówki i soczewki oczu 

 

 1 tabletka 
Wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej 
w tym luteina 

120 mg 
 24 mg 

Wyciąg z kwiatów róży stulistnej 40 mg 
Wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej 
w tym zeaksantyna 

24 mg 
1,2 mg 

Beta-karoten 7 mg ** 
Cynk 5 mg (50%)* 
Witamina C 20 mg (25%)* 

* % referencyjnej wartości spożycia 

**odpowiada 1160 µg ekwiwalentu retinolu, co stanowi 145% referencyjnej wartości spożycia dla witaminy A. 

 

Suplement diety Maxiluten zawiera wysoką dawkę luteiny jak również zeaksantynę oraz witaminy i minerały (wi-

tamina C, beta-karoten jako źródło witaminy A i cynk) mogące korzystnie wpływać na wzrok. Maxiluten suplement 

diety przeznaczony jest dla osób odczuwających z wiekiem pogarszanie się wzroku oraz osób narażonych na 

działanie czynników prowadzących do osłabienia wzroku. 

Wyciąg z kwiatów róży stulistnej pomaga chronić zdrowie oczu (w tym siatkówki i soczewki). 

Luteina oraz zeaksantyna – są składnikami barwnika plamki żółtej, będącej częścią siatkówki. W produkcie 

zostały użyte substancje naturalnego pochodzenia, ze standaryzowanych wyciągów z kwiatów aksamitki wznie-

sionej.  

Beta-karoten - jest źródłem witaminy A pomagającej w utrzymaniu prawidłowego widzenia. 

Cynk - pomaga w utrzymaniu prawidłowego (ostrego, wyraźnego) widzenia oraz przyczynia się do utrzymania 

prawidłowego metabolizmu witaminy A. Ponadto wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego oraz utrzy-

manie prawidłowych funkcji poznawczych. 

 

Witamina C - przyczynia się do ochrony organizmu (w tym oka) przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. 
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Sposób użycia: 

Dorośli: 1 tabletka dziennie. 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako sub-

stytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. 

 

Przeciwwskazania: 

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem 

produktu należy skonsultować się z lekarzem. 

 

Przechowywanie: 

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić od światła i 

wilgoci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci 

 

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej standaryzowany na lutei-

nę, beta–karoten, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z kwiatów róży stulistnej, wy-

ciąg z kwiatów aksamitki wzniesionej standaryzowany na zeaksantynę, kwas L-askorbinowy, substancja glazuru-

jąca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, tlenek cynku, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbryla-

jąca: dwutlenek krzemu, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, talk oraz kwasy tłuszczowe, barwniki: 

indygotyna oraz czerń brylantowa PN, substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk carnauba. 

 

 

Nr partii: 

Najlepiej spożyć przed końcem: 

 

Producent: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 


