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Doppelherz aktiv Na oczy Total *30kaps.
 

Cena: 34,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Doppelherz Aktiv Na oczy Total 

Opakowanie: 30 kapsułek 

Skład:  
Olej z ryb morskich (o zaw. co najmniej 22% DHA + 33% EPA), żelatyna, kwas L-askorbinowy (wit. C), glicerol (subst. utrzymująca wilgoć),
luteina i zekasantyna z kwiatów aksamitki (Tagetes sp.), mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (emulgator), sorbitol (subst.
zagęszczająca), lecytyna sojowa (emulgator), Dl-alfa- tokoferol (wit. E), tlenek cynku (Zn), dwutlenek tytanu i kompleks miedziowy
chlorofiliny (barwniki), ryboflawina (wit. B2), siarczan miedzi (Cu), retinol (wit. A), selenian IV sodu (Se).

Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:

- Olej z ryb morskich z omega-3 - 580 mg

w tym DHA/EPA2 (320 mg)

- Luteina krystaliczna - 12 mg

- Zeaksantyna - 1 mg

- Witamina A - 400 mcg

- Witamina C - 120 mg

- Witamina E - 12 mg ?-TE
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- Witamina B2 - 1,4 mg

- Cynk - 10 mg

- Miedź - 500 mcg

- Selen - 55 mcg

Nie zawiera glutenu ani laktozy. Preparat moze być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Właściwości:  Preparat zawiera zestaw składników, które odżywiają oczy i wspomagają ich naturalne mechanizmy obronne:

kwasy omega–3: DHA+EPA (320 mg)
zwiększoną dawkę luteiny krystalicznej i zeaksantyny (razem 13 mg)
witaminy i składniki mineralne o korzystnym wpływie ochronnym na komórki oka.
Uzupełnianie diety w kwasy omega-3, luteinę z zeaksantyną i antyoksydanty jest zalecane dla osób odczuwających zmęczenie oczu,
noszących soczewki kontaktowe, przebywających w suchych pomieszczeniach, palących papierosy, stosujących niezrównoważoną
dietę, żyjących w stresie i osób starszych.

Sposób użycia:  Zażywać 1 kapsułkę dziennie po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji
dziennej.

Status:  Suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci
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