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Doppelherz Aktiv, Luteina Premium, 60 kapsułek
 

Cena: 45,22 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Zastosowanie
Składniki preparatu wspomagają ostrość wzroku i umożliwiają zachowanie prawidłowego widzenia u osób, które powinny zadbać o
swoje oczy w szczególności: odczuwających zmęczenie wzroku, pracujących przy komputerze, narażonych na klimatyzowane lub
zanieczyszczone powietrze oraz po 40 roku życia.

Działanie
Preparat zawiera 15 mg naturalnej luteiny i 500 µg zeaksantyny, skoncentrowany, standaryzowany wyciąg z 1000 mg czarnej borówki
oraz witaminy i minerały, które stanowią niezbędne składniki odżywcze.

Luteina i zeaksantyna są barwnikami, które występują naturalne w soczewce oka – ważnym elemencie optycznym 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 u osób, które powinny zadbać o swoje oczy,
w szczególności: odczuwających zmęczenie wzroku, pracujących przy komputerze, narażonych na klimatyzowane lub zanieczyszczone
powietrze oraz po 40 roku życia.

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).

Dzienna Porcja (= 1 Kapsułka)
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Składniki - Ilość (%RWS)
aksamitka (wyciąg z kwiatów) - 109 mg
luteina - 15 mg
zeaksantyna - 500 µg
borówka czarna (wyciag) - 50 mg
cynk - 0,5 mg (50%)
miedź - 0,3 mg (30%)
wit. A (retinol) - 400 µg (50%)
Witamina C - 80 mg (100%)
witamina E - 12 mg (100%)
Witamina B6 - 2 mg (143%)
Kwas foliowy (wit. B9) - 400 µg (200%)
Witamina B12 - 2,5 µg (100%)

Sposób użycia:
1 kapsułka dziennie z posiłkiem. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się długotrwałe stosowanie. Po roku stosowania zrobić
miesięczną przerwę.
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