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DOPPELHERZ AKTIV NA OCZY TOTAL, 30 kapsułek
 

cena: 30,99 PLN

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji suplement diety

Zastosowanie wsparcie dla oczu

Opis produktu
 

Preparat jest zalecany dla osób: odczuwających zmęczenie oczu, noszących soczewki kontaktowe, przebywających w suchych
pomieszczeniach, palących papierosy, stosujących niezrównoważoną dietę, żyjących w stresie i osób starszych

DOPPELHERZ AKTIV NA OCZY TOTAL - działanie:

luteina i zeaksantyna są barwnikami, które występują naturalnie w soczewce oka oraz w plamce żółtej oka - najważniejszym miejscu
siatkówki, odpowiedzialnym za ostre widzenie. Nie są one produkowane w organizmie i muszą być dostarczane z pokarmem. Borówka
czarna wspomaga ostrość wzroku i umożliwia zachowanie prawidłowego widzenia. Antocyjany zawarte w wyciągu borówki czarnej
usprawniają mikrokrążenie w gałce ocznej, co sprzyja zachowaniu prawidłowego widzenia. Witamina A i cynk wspomagają wzrok m.in.
uczestnicząc w wytwarzaniu barwnika światłoczułego. Witaminy C i E oraz miedź chronią przed stresem oksydacyjnym (wolnymi
rodnikami tlenowymi)

DOPPELHERZ AKTIV NA OCZY TOTAL - skład:

olej z ryb morskich (o zawartości co najmniej 22% DHA i 33% EPA), żelatyna, kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja utrzymująca
wilgoć: glicerol, wyciąg z kwiatów aksamitki (Tagetes sp) standaryzowany na luteinę i zeaksantynę, emulgator: mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych, substancja zagęszczająca: sorbitol, emulgator: lecytyna (z soi), DL-alfa-tokoferol (wit. E), tlenek cynku (Zn),
barwniki: dwutlenek tytanu i kompleks miedziowy chlorofiliny, ryboflawina (wit. B2), siarczan miedzi (Cu II), retinol (wit. A), selenian (IV)
sodu (Se)
W 1 kapsułce: olej z ryb morskich (z Omega-3) 580 mg (kwasy tłuszczowe DHA 130 mg, kwasy tłuszczowe EPA 190 mg, inne kwasy
omega-3 (DPA) 60 mg); aksamitka (wyciąg z kwiatów) 60 mg; luteina 12 mg; zeaksantyna 1 mg; wit. A (retinol) 400 µg (50% RWS –
Referencyjnej Wartości Spożycia), witamina C 120 mg (150% RWS), witamina E 12 mg (100% RWS), ryboflawina (wit. B2) 1,4 mg (100%
RWS), cynk 10 mg (100% RWS), miedź 500 µg (50% RWS), selen 55 µg (100% RWS)

DOPPELHERZ AKTIV NA OCZY TOTAL - dawkowanie:

1 kapsułka dziennie po posiłku

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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DOPPELHERZ AKTIV NA OCZY TOTAL - przeciwwskazania:

uczulenie na którykolwiek składnik produktu; nie łączyć z innymi preparatami mineralnymi lub z wit. A

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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