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DOPPELHERZ aktiv Na oczy Total 30 kapsułek
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Doppelherz aktiv Na oczy TOTALz DHA i luteinąKompletna formuła: DHA umożliwia zachowanie prawidłowego wzrokuLuteina 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.Preparat zawiera szeroki zestaw składników, które odgrywają
istotną rolęw 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.Składniki/Substancje aktywne:Dzienna
Porcja (= 1 Kapsułka)Składniki Ilos´c´ (%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 mgaksamitka (wyciąg z kwiatów) 68 mg- luteina 12 mg- zeaksantyna 1 mgwit. A
(retinol) 400 µg (50%)witamina C 120 mg (150%)witamina E 12 mg (100%)wit. B2 (ryboflawina) 1,4 mg (100%)cynk 10 mg (100%)miedź
500 µg (50%)selen 55 µg (100%)Dawkowanie: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). Nie łączyć z innymi preparatami mineralnymi lub z wit. A. Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę
oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplementy diety nie mogą być stosowane
jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Warunki przechowywania:Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w
temperaturze do 25oC.Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne
stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.aptekaopt.pl
http://www.tcpdf.org

