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Doppelherz Aktiv Na oczy FORTE, 30 kapsułek
 

Cena: 26,13 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz Aktiv, Na oczy FORTE, 30 kapsułek

Preparat zawiera dawkę luteiny oraz zeaksantynę, antocyjany z owoców borówki czernicy, cynk i witaminy A, C, E. Antocyjany zawarte w
owocach borówki czernicy wpływają na poprawę widzenia. Luteina i zeaksantyna pełnią tu rolę filtra chroniącego przed szkodliwym
promieniowaniem UV. Witamina A, cynk pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

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

Składniki: owoc borówki czarnej (Vaccinium myrtillus) rozdrobniony, olej roślinny rafinowany (słonecznikowy, kokosowy, palmowy),
żelatyna, kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, wyciąg z kwiatów aksamitki (Tagetes sp.) o
zawartości 20% luteiny, substancja przeciwzbrylająca: wosk pszczeli żółty, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitol, tlenek cynku (Zn),
emulgator: lecytyna sojowa, D-alfa-tokoferol (witamina E), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, palmitynian retinylu (witamina A).

1 dzienna porcja zawiera: owoc borówki czernicy 300mg, wyciąg z Tagetes sp. 50mg standaryzowany na zawartość co najmniej (luteina
12mg, zeaksantyna 0,6mg), cynk 7,5mg (75%)*, witamina A 400mcg RE (50%)*, witamina C 60mg (75%)*, witamina E 10mg alfa-TE
(83%)*

*RWS- referencyjna wartość spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.
Nie zawiera glutenu ani laktozy.
Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

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