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Doppelherz aktiv Na oczy Forte kaps. 30kap
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka DOPPEL HERZ

Opakowanie 30 kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Doppelherz aktiv Na oczy Forte, kapsułki, 30 szt.

Opis
Doppelherz Aktiv Na oczy Forte - suplement diety, zawierający wyciąg z aksamitki (z luteiną i zeaksantyną), borówkę czernicę, witaminy i
cynk, czyli składniki wspomagające pracę oczu. Produkt przeznaczony dla dorosłych.

Składniki
owoc borówki czarnej (Vaccinium myrtillus) rozdrobniony, olej roślinny rafinowany (słonecznikowy, kokosowy, palmowy), żelatyna, kwas
L-askorbinowy (wit. C), glicerol (subst. utrzymująca wilgotność), wyciąg z kwiatów aksamitki (Tagetes L.) o zaw. 20% luteiny, wosk
pszczeli żółty (subst. przeciwzbrylająca), sub. utrzymująca wilgoć: sorbitol, tlenek cynku (Zn), lecytyna słonecznikowa (emulgator), D-alfa-
tokoferol (wit. E), tlenki i wodorotlenki żelaza (barwniki), palmitynian retinolu (wit.A).

Składniki 1 kapsułka % RWS*

owoc borówki czernicy (Vaccinium myrtillus) 300 mg ---
wyciąg z Tagetes 50 mg sp. (aksamitki) standaryzowany na zawartość:
luteina 12 mg
zeaksantyna 0,6 mg
cynk 7,5 mg 75%
witamina A 400 µg RE 50%
witamina C 60 mg 75%
witamina E 10 mg alfa-TE 83%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy.
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Przeznaczony dla diabetyków.

Masa netto
35 g

Właściwości składników
Suplement diety Doppelherz aktiv Na oczy Forte zawiera m.in. źródło zeaksantyny i luteiny, antocyjanów, borówki, które wspomagają
krążenie w obrębie gałki ocznej, wspierają funkcjonowanie oczu (ostrość widzenia), pomagają w ochronie soczewki i siatkówki oczu.

Zeaksantyna i luteina pod względem chemicznym należy do grupy karotenoidów. Występują m.in. w plamce żółtej, która narażona jest
na działanie wolnych rodników i promieniowania UV (czynniki prowadzące do osłabienia wzroku). Luteina i zeaksantyna pełnią funkcję
filtrów UV.

Borówka czernica to źródło antocyjanów, które wspomagają mikrokrążenie w gałce ocznej (zwiększając odżywienie i dotlenienie oka,
wspierając funkcjonowanie siatkówki). Antocyjany to również antyoksydanty, które chronią przed stresem oksydacyjnym.

Witamina A wspiera ostrość widzenia oraz nocne widzenie, wspomaga pracę funkcjonowanie nabłonków, w tym śluzówki oczu.

Witamina C i E, cynk to przeciwutleniacze (antyoksydanty), które chronią przed wolnymi rodnikami oraz innymi czynnikami.

Cynk wspomaga proces widzenia, wchodzi w skład enzymów (przekształcających witaminę A w rodopsynę).

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 kapsułka dziennie z posiłkiem, popić obficie.

Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się długotrwałe stosowanie.

Po roku stosowania zrobić miesięczną przerwę.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić od wilgoci i światła.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
QUEISSER
Schleswiger Str. 74
Flensburg

Dystrybutor
Polconsult
Kubickiego 17/9
Warszawa
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