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Doppelherz Aktiv, Na oczy Total, 30 kapsułek
 

Cena: 34,40 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 Total, 30 kapsułek

Suplement diety Doppelherz Aktiv Na Oczy Total to zestaw składników mineralnych (cynk, selen, miedź), witamin (witamina A, witamina
C, witamina E, ryboflawina) wzbogacony kwasami omega-3 z oleju z ryb morskich oraz luteiną i zeaksantyną z kwiatów aksamitki.
Zawiera składniki, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego widzenia (cynk, ryboflawina, witamina A, kwas dokozaheksaenowy
DHA). Jednocześnie składniki preparatu posiadają właściwości antyoksydacyjne, chroniące komórki przed działaniem wolnych
rodników (cynk, miedź, ryboflawina, selen, witamina C, witamina E).

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie po posiłku. Preparat należy stosować długotrwale.

Składniki: olej z ryb morskich (o zawartości co najmniej 22% DHA + 33% EPA), żelatyna, kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja
utrzymująca wilgoć: glicerol, luteina i zeaksantyna z kwiatów aksamitki, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych,
substancja zagęszczająca: sorbitol, emulgator: lecytyna sojowa, DL-alfa-tokoferol (witamina E), tlenek cynku, barwniki: dwutlenek tytanu i
kompleks miedziowy chlorofiliny, ryboflawina (witamina B2), siarczan miedzi, retinol (witamina A), selenian (IV), sodu.

1 kapsułka zawiera: olej z ryb morskich z omega-3 580mg, (w tym DHA/EPA 320mg), luteina krystaliczna 12mg, zeaksantyna 1mg,
witamina A 400mcg RE (50%)*, witamina C 120mg (150%)*, witamina E 12mg alfa-TE (100%)*, witamina B2 1,4mg (100%)*, cynk 10mg
(100%)*, miedź 500mcg (50%)*, selen 55mcg (100%)*

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia: nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Nie łączyć z innymi preparatami
mineralnymi zawierającymi cynki lub selen.

Ważne wskazówki:
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.

Ilość netto: 30 kapsułek

Dodatkowe informacje:
Nie zawiera glutenu ani laktozy.
Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.

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