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Doppelherz Aktiv, Na Oczy Total, 30 kapsułek
 

Cena: 36,87 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Zastosowanie
Kompletna formuła:

DHA umożliwia zachowanie prawidłowego wzroku
Luteina i zeaksantyna odżywia wchodzi w skład plamki żółtej
Cynk, wit.A i ryboflawina wspomagają widzenie

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.

Działanie
Preparat zawiera szeroki zestaw składników, które odgrywają istotną rolę
w procesach widzenia lub pełnią funkcje odżywcze:

najwyższą dawkę kwasów omega–3: DHA+EPA (320 mg),
naturalną luteinę i zeaksantynę (razem 13 mg),
witaminy (C+E) i składniki mineralne (cynk, selen, miedź), o działaniu ochronnym (antyoksydacyjnym (przeciwrodnikowym),
cynk i wit. A umożliwiające prawidłowe widzenie.
DHA to najcenniejszy z kwasów omega-3; w największej koncentracji występuje
w mózgu i oku. W receptorach siatkówki oka jest jednym z ważniejszych elementów budulcowych błon fotoreceptorów. Obecność DHA
w błonach komórek receptorowych jest warunkiem prawidłowego przebiegu procesów przekazywania impulsów wzrokowych, a
jednocześnie chroni te komórki przed uszkodzeniami - stabilizując błony komórkowe. Kwasy EPA występują naturalnie w oleju rybim
razem z DHA i w wątrobie są przekształcane do DHA.

Luteina i zeaksantyna są naturalnymi barwnikami występującymi w plamce żółtej oka, najbardziej wrażliwym miejscu siatkówki. Luteina
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i zeaksantyna gromadzą się w znacznych ilościach również w soczewce oka. Oba składniki nie są wytarzane przez organizm i muszą
być dostarczane z pożywieniem.

Witamina A jest niezbędna dla widzenia – szczególnie przy słabym oświetleniu. Razem z ryboflawiną (wit. B2) wpływa na utrzymanie
prawidłowego wzroku.
Cynk, selen, miedź oraz witaminy C i E należą do silnych przeciwutleniaczy; chronią struktury komórkowe, przed szkodliwym działaniem
wolnych rodników (stresem oksydacyjnym).

Dzienna Porcja (= 1 Kapsułka)
Składniki - Ilość (%RWS)
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) - 68 mg
luteina - 12 mg
zeaksantyna - 1 mg
Wit. A (retinol) - 400 µg (50%)
Witamina C - 120 mg (150%)
Witamina E - 12 mg (100%)
Ryboflawina (wit. B2) - 1,4 mg (100%)
Cynk - 10 mg (100%)
Miedź - 500 µg (50%)
selen - 55 µg (100%)

Sposób użycia:
1 kapsułka dziennie po posiłku. Preparat należy stosować długotrwale;

Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie
(co odpowiada to 1 porcji ryb morskich tygodniowo, uzupełnionej 1 kapsułką preparatu dziennie).
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