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Um antioxidante para os olhos.

Previne a 
degeneração

macular.2

Protege as
células contra 

a ação dos 
radicais
 livres.3

  
A degeneração 

macular é o maior 
causador de 

cegueira após  
os 65 anos.4

NOVO!

10 mg de luteínA 
Por cáPsulA

Imagens meramente ilustrativas.

1



Benefícios da ingestão da luteína:

a saúde ocUlar 
agora tem novos 

benefícios.1  

e suAs vendAs 
tAmbém.

faça já o seu pedidoRegistRo Ms: 
6.7198.0015.001-3

ApResentAção: 
30 cápsulas gel.

CAtegoRiA de RegistRo: 
Substâncias biotivas e probióticos 
isolados com alegação de prop. 
func. e/ou de saúde.

ingRediente Ativo: 
Luteína de flor de Tagetes 
Erecta em cápsulas.

Código de BARRAs:  
7898946434057

Código dUn:  
17898946434054

CAixA eMBARqUe: 
42 Cartuchos

Quantidade por porção % VD (*)
Vitamina E (acetato de racealfatocoferol) 0,5 mg 5

Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

%Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Informação Nutricional
Porção de 0,2 g (1 cápsula)

Auxilia na proteção 
contra a luz azul dos 
raios uv, prejudicial

à saúde.4

Antioxidante:  
ajuda na redução do 
estresse oxidativo 

causado pela ação dos 
radicais livres.3

Auxilia na prevenção 
de outras doenças 

oculares como 
catarata e retinite 

pigmentosa.4

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E PODE CONTER  
DERIVADOS DE AMENDOIM E PEIXE.

Conservação: Guarde em local fresco e seco (15°C a 30°C). Esta embalagem foi selada 
para sua proteção. Não utilize o produto em caso de violação.

A luteína tem ação antioxidante que protege as células contra os radicais livres. Seu consumo 
deve estar associado a uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis. (Fornece 10 mg 
de luteína por porção diária recomendada). Gestantes, nutrizes e crianças, somente devem 

consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico. Consumir somente a 
quantidade indicada na embalagem. Colorido artificialmente. NãO CONTÉM GLúTEN.

Referências: 1. MA, L., et al. A 12-week lutein supplementation improves visual function in Chinese people with long-term computer display light exposure. British Journal of Nutrition, 102, 186–190, 2009. 2. YEUM, K., et al. Measurenent of carotenoids, retinoids, and tocopherol in human 
lenses. Invest. Ophthalmol. Visual Sci., v. 36, n. 13, p. 2756-2761, 1995. 3. POLYAKOV, N. E., et al. Carotenoids as scavengers of free radicals in a fenton reaction: antioxidants or pro-oxidants? Free Radical Biol. Med., v. 31, n. 3, p. 398-404, 2001. 4. STRINGHETA, P. C., et al. Luteína: 
propriedades antioxidantes e benefícios à saúde. Alim. Nutr., Araraquara, v.17, n.2, p.229-238, abr./jun., 2006. 

dados recentes estimam que aproximadamente 2,9 milhões de brasileiros com mais de 65 
anos apresentam casos de degeneração macular4. equaliv luteína 10 é indicado para manu-
tenção da saúde ocular e dermatológica.1 além disso, auxilia na prevenção da degeneração 
macular2 e protege as células contra a ação dos radicais livres responsáveis pelo envelhe-
cimento.3 um lançamento como esse não pode faltar nas suas prateleiras.
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