Mengandung Lutein FloraGLO™
merk original lutena

S. LUTENA
Campuran nutrisi yang seimbang
yang mendukung gaya hidup yang sehat
Karotenoid adalah pigmen alami yang ditemukan pada sayur dan
buah yang berwarna terang. Pigmen ini sangan penting untuk
kesehatan, Tubuh kita tidak bisa memproduksi karotenoid.
S. LUTENA adalah suplemen nutrisi yang diformulasikan dengan
6 dari tipe karotenoid utama. selain keuntungan utama dari sayur
dan buah S. LUTENA juga mengandung Anthocyanin, Vitamin E
dan B dan juga DHA dalam kombinasi campuran yang dioptimalkan
untuk membantu konsumer modern untuk mencapai gaya hidup
sehat bernutrisi.
* Pasar suplemen lutein di jepang : Nomor 1 dari jumlah penjualan di 2010 - 2016
(total penjualan dari super lutein dan super lutein mirtoplus) pembagian pasar
diestimasikan daridata umum yang tersedia dan interview langsung dilapangan oleh
Ipsos Jepang Agustus 2017.
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S. LUTENA
mengandung
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Jaminan kualitas yang dapat Anda percaya setiap hari

Nutrisi yang ditemukan dalam
kulit dan makula mata

larut dalam air maupun minyak

lutein

zeaxanthin
Nutrisi yang berlimpah
di pusat makula

tipe karotenoid

Produk andalan dengan ekspansi
global yang tak terhentikan,
S. LUTENA adalah produk
pertama dan satu-satunya dari
Naturally Plus selama 7 tahun, dan masih
menjadi produk Jepang terlaris saat ini.

crocetin

α-carotene
Provitamin A yang mengubah
Vitamin A dalam tubuh

lycopene

pigment merah yang
ditemukan dalam tomat

β-carotene
β-karoten adalah nutrisi yang membantu
mempertahankan penglihatan dalam gelap
dan membantu menjaga kulit dan mukosa
selalu sehat

Nama Produk: S. LUTENA suplemen nutrisi.
Bahan baku: Sulingan minyak ikan (mengandung DHA), minyak gandum, ekstrak blackcurrant,
ekstrak blueberi, gelatin, gliserin, lilin lebah,ekstrak Vitamin E, ekstrak marigold (mengandung lutein,
zeaxanthin), lycopene tomat, karotin, bunga kacapiring, vitamin B1, B2, B6, B12
Isi : 54g (540mg x 100 kapsul).
Penyimpanan: Simpan di tempat yang dingin jauh dari suhu tinggi, kelembaban tinggi dan sinar
matahari langsung.
Petunjuk Pemakaian : 3 kapsul sehari, dengan air.

S. LUTENA menggunakan FloraGLO ™ Lutein berkualitas tinggi yang disediakan oleh Kemin Industries Inc. (USA). Dengan sistem keamanan yang sudah
terbangun dan manfaat yang sudah terbukti, FloraGLO ™ Lutein dipercaya
oleh para peneliti dan merek suplemen di seluruh dunia. FloraGLO ™ Lutein
diproduksi dengan proses eksklusif dari Kemin, menggunakan marigold oleoresin yang diekstraksi dari marigold Afrika yang dibudidayakan dengan penanaman dan pemanenan terbaik. DSM Nutritional Product dari Swiss kemudian
mengubah FloraGLO ™ Lutein menjadi bentuk yang cocok untuk enkapsulasi
softgel.
Naturally Plus juga bekerja dengan penyedia bahan baku terkemuka lainnya,
seperti Riken Vitamin Co., Ltd., yang mengekstrak crocetin dari buah gardenia
yang ditanam di Taiwan. Sampai pada akhirnya, Aliment Industry Co., Ltd. di
Jepang mengubah semua bahan menjadi produk yang sesuai dengan ISO9001,
ISO22000, dan Dietary Supplement GMP.
Naturally Plus has been recognised by Kemin Industries, Inc. (USA) for having the world’s No. 1
transaction volume of FloraGLO™ Lutein in the MLM industry (as of September 2012), and has been
awarded the “FloraGLO™ Lutein PREMIUM PARTNER” logo for the sustained record transaction.

