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Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Ucho-
vávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na 
různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.finclub

international

(doplněk stravy) Doplněk stravy Lycoforscaps NEW obsahuje lykopen - karote-
noid získaný ze speciálně šlechtěné odrůdy rajčat HLLS. Tento 
inovovaný přípravek obsahuje až o 50 % více lykopenu, navíc je 
obohacen o vitamíny C, D3 a zinek.

Lykopen je lidským organismem snadno přijímán a snášen, nezpůso-
buje vznik alergické reakce jako při požití celých rajčat. Pro zajímavost 
- ¾ kg pyré z rozvařených rajčat je zdrojem asi 15 mg lykopenu, což je 
množství obsažené v denní dávce produktu Lycoforscaps NEW. 
Lykopen se hojně vyskytuje v rajčatech, v červeném ovoci a zelenině,  
v organismu se hromadí hlavně ve varlatech, nadledvinkách a prostatě. 
Statisticky patří mezi nejčastější uživatele lykopenu osoby před odjez-
dem na dovolenou, kdy se připravují na nápor slunečního záření, nebo 
muži středního a vyššího věku v rámci péče o prostatu. 

Vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu, má kladný vliv na obrany-
schopnost organismu, na činnost nervové soustavy, je užitečný v boji 
s únavou. 

Vitamín D pomáhá udržet optimální hladinu vápníku v krvi, je po-
třebný pro normální růst a vývin kostí u dětí, důležitý pro imunitu. Je 
potřebný při nedostatku slunečních paprsků, užitečný v oblastech s in-
verzí a smogem. Doporučuje se např. seniorům, ženám v menopauze, 
sportovcům, vegetariánům, mládeži v období růstu. 

Zinek je důležitý pro udržení zdravých kostí, vlasů, nehtů, pokožky 
a zraku. Pomáhá udržet správnou hladinu testosteronu v krvi, přispívá 
k normální plodnosti.

Obsah: 60 kapslí. Doporučené dávkování: 1 kapsle 2x denně. Návod k pou-
žití: ráno a v poledne, před jídlem, zapít. Obsah účinných látek ve 2 kapslích: 
vitamín C 40 mg, lykopen 15 mg, zinek 5 mg, vitamín D3 20 µg
Obal kapsle obsahuje hovězí želatinu. Výrobek není určen dětem do 3 let.
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