ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Eyewise

®

met 20mg Luteïne

plus blauwe bosbessen,
druivenpitten en zwarte bessen

Met ook riboflavine en zink die
een bijdrage leveren aan

een gezond
gezichtsvermogen

www.hb08.nl

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Zie het verschil

Nu met dubbele hoeveelheid luteïne – 20mg
Luteïne is een geel carotenoïde dat niet in het lichaam
wordt aangemaakt en daarom moet het worden verkregen via de voeding of via suppletie.
Door nieuwe inzichten is de formule van Eyewise aangepast. Nu met een dubbele hoeveelheid luteïne, van 10mg
naar 20mg per tablet.
We gebruiken luteïne van natuurlijke oorsprong, in een
zuivere, vrije vorm die direct kan worden geabsorbeerd.
Eyewise bevat ook blauwe bosbes, zwarte bes en druivenpitten (als geconcentreerde extracten), omdat zij
krachtige antioxidant-eigenschappen bezitten. Daarnaast
bevat Eyewise het mineraal zink en de B-vitamine riboflavine, die beide bekend staan om hun bijdrage aan het
behoud van een normaal gezichtsvermogen en de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress.

Eyewise® is ontwikkeld door Lamberts
Healthcare, een bedrijf met meer dan 35
jaar ervaring in de voedingssupplementenindustrie.Lamberts levert gespecialiseerde
gezondheidsproducten voor in de professionele praktijk.

Zuivere luteïne

Bij Lamberts hebben wij er specifiek voor gekozen om
luteïne te gebruiken in de zuivere, vrije vorm. Die is chemisch identiek aan de luteïne die in groenbladige groenten aanwezig is. In feite is 93% van de luteïne die door
het lichaam wordt opgenomen in de vorm van zuivere
luteïne en niet als luteïne-ester (de vorm die vaak wordt
gebruikt omdat deze goedkoper is).
Producten die luteïne-esters bevatten, zouden dit als zodanig moeten vermelden op het etiket. Dus als het etiket
dit niet duidelijk aangeeft, loont het de moeite om dit bij
de leverancier na te vragen. Luteïne-esters zijn chemisch
anders dan de luteïne die voorkomt in groenbladige
groenten en deze worden daarom niet automatisch goed
door het lichaam opgenomen.

Bij Lamberts® gebruiken
we zuivere luteïne omdat
we ervan overtuigd zijn dat dit
beter is dan luteïne-esters.
Eyewise
Eén tablet bevat:
Luteïne
(Zuivere, vrije vorm)
Zeaxanthine
Blauwe bosbes
(als 50mg van een 4:1 extract)
Zwarte bes
(als 50mg van een 4:1 extract)
Druivenpit
(als 10mg van een 50:1 extract)
Riboflavine (B2)
Zink

20mg
1000μg
200mg
200mg
500mg
0,7mg
5mg

Dosering: 1-2 tabletten per dag
Presentatie: Artikelnummer 819811, verpakking met 60 tabletten
Foldernummer 819654
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