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Doppelherz Aktiv Luteina Premium 60 kapsułek
 

Cena: 38,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz Aktiv, Luteina Premium, 60 kapsułek

Suplement diety Luteina Premium zawiera w składzie wyciąg z owoców borówki czarnej standaryzowany na zawartość antocyjanów,
które mogą pomóc w stabilizacji odpowiedniego poziomu kolageny w oku. Jednocześnie pomagają utrzymać prawidłowe funkcje
siatkówki. Witamina A i cynk wspomagają wzrok. Witaminy C, E oraz miedź chronią przed stresem oksydacyjnym. Luteina i zeaksantyna
są barwnikami, które występują naturalnie w soczewce oka oraz plamce żółtej.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

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

Składniki: wyciągi z kwiatów aksamitki (Tagetes sp.) standaryzowane na luteinę i zeaksantynę, żelatyna, kwas L-askorbinowy, wyciąg z
owocu czarnej borówki (Vaccinium myrtillus) standaryzowany na antocyjany, olej sojowy rafinowany i częściowo uwodorniony,
substancje utrzymujące wilgoć: glicerol i sorbitol, octan DL-alfa-tokoferylu, emulgator: lecytyny (z soi), substancja przeciwzbrylająca:
wosk pszczeli żółty, tlenek cynku, chlorowodorek pirydoksyny, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, cyjanokobalamina, palmitynian
retinylu, siarczan miedzi (II), kwas pteroilomonglutaminowy.

1 kapsułka zawiera: wyciąg z kwiatów aksamitki 109mg (w tym luteina 15mg i zeaksantyna 0,5mg), wyciąg z owoców borówki czarnej
50mg skoncentrowany ( 20:1) standaryzowany na zawartość antocyjanów: 1,5mg, cynk 5mg (50%)*, miedź 0,3mg (30%)*, witaminy A
400mcg (50%)*, witaminy C 80mg (100%)*, witaminy E 12mg (100%)*,witaminy B6 2mg (143%)*,kwasu foliowego 400mcg (200%)*,
witaminy B12 2,5mcg (100%)*

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej (15-25 stopni
Celsjusza), w suchym miejscu.

Ilość netto: 60 kapsułek

Dodatkowe informacje:
Nie zawiera glutenu i laktozy.
Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Producent:
Queisser Pharma,
Schleswiger Strasse 74,
24941 Flensburg,
Germany.
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