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Klarin ACTIV z luteiną *60kaps.
 

Cena: 22,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY
"FARMAPOL" SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Klarin Activ z luteiną  

Opakowanie: 60 tabletek 

Sposób użycia: 2 razy dziennie po 1 tabletce. 

Skład: sproszkowany owoc borówki czernicy, ekstrakt owoców borówki czernicy, luteina, witamina E, witamina C, beta - karoten, skrobia
ziemniaczana (wypełniacz), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), poliwidon (lepiszcze), stearynian magnezu (substancja
przeciwzbylająca). Preparat nie zawiera cukru i może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Wskazania:  Jest dobrym uzupełneiniem diety:
- dla osób narażonych na silne zmęczenie oczu (praca przy komputerze, długa jazda samochodem),
- przy narażeniu na niewydolność żylną kończyn dolnych,
- dla osób starszych.
Luteina chroni oczy przed szkodliwym działaniem promieni UV. Beta-karoten jest prekursorem witaminy A, odpowiadającej za
prawidłowy proces widzenia. Antocyjany z borówki czernicy, luteina, beta-kartoen i witaminy E i C - chronią organizm przed wolnymi
rodnikami.
Antocyjany z borówki czernicy Głównym składnikiem preparatu jest sproszkowany owoc oraz ekstrakt z borówki czernicy (Vaccinium
myrtillus). Korzystne działanie jagód w chorobach oczu związane jest z obecnością w nich antocyjanów – glikozydów flawonolowych,
których w borówce jest ponad 15 rodzajów. Antocyjany poprawiają mikrokrążenie w gałce ocznej - zwiększają elastyczność i
uszczelniają ściany naczyń włosowatych, hamują krzepliwość, a dzięki temu zwielokrotniają przepływ krwi w siatkówce i poprawiają
widzenie. Antocyjany neutralizują wole rodniki oraz przyspieszają regenerację barwnika wzrokowego rodopsyny – dlatego powodują
polepszenie widzenia o zmierzchu.

Luteina jest jednym z dwóch podstawowych barwików znajdujących się w plamce żółtej – centralnej części siatkówki odpowiedzialnej
za ostrość widzenia. Działa jak filtr, chroniąc oko przed szkodliwym światłem. Organizm ludzki nie jest w stanie sam produkować luteiny,
dlatego należy dostarczać ją w odpowiedniej ilości z pokarmami. Luteina jest silnym wymiataczem wolnych rodników, dzięki czemu

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.galenlodz.pl


 
Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy

ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

 

działa na oczy, w szczególności zapobiega uszkodzeniom naczyń siatkówki.

Beta-karoten jest przekształcany w organizmie w witaminę A, która jest niezbędna do syntezy rodopsyny - światłoczułego barwnika,
dzięki któremu możliwe jest widzenie o zmierzchu i w złych warunkach oświetleniowych. Witamina zwiększa także produkcję
ochronnego śluzu nawilżającego oko, a beta-karoten wychwytuje wolne rodniki.

Witamina C może przenikać do wnętrza komórek i tam wiązać wolne rodniki. Wzmacnia szczelność i elastyczność naczyń
krwionośnych.

Witamina E jest najsilniejszym czynnikiem przeciwutleniającym obecnym w naszym organizmie. Dzięki temu zapobiega utlenianiu
witaminy A, neutralizuje wolne rodniki i hamuje tworzenie się toksycznych substancji uszkadzających naczynia krwionośne Dodatkowo
zwiększa wchłanianie beta-karotenu w jelicie cienkim. Efektem jej działania jest polepszenie widzenia o zmierzchu i szybka adaptacja
oka w ciemności.

Preparat działa ograniczająco na zaburzenia krążenia siatkówkowego i naczyniowego oczu, zmniejsza dolegliwości wzrokowe
(krótkowzroczność, ślepotę zmierzchową), osłabioną fotowrażliwość w retinopatii cukrzycowej. Stosuje się w profilaktyce degeneracji
plamki żółtej związanej z wiekiem (AMD), wspomaga prawidłowy proces widzenia.

Przeciwwskazania: Nie zaleca się przekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować preparatu po dacie
przydatności do spożycia. Nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Ze względu na zawartość luteiny, nie zaleca się
preparatu kobietom w ciąży.

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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