
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

DOPPELHERZ AKTIV LUTEINA PREMIUM 60 kapsułek
 

Cena: 36,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDOPPELHERZ AKTIV LUTEINA PREMIUM 60 kapsułekPreparat przeznaczony dla osób dbających o zachowanie
prawidłowego widzenia, w szczególności odczuwających zmęczenie wzroku, pracujących przy komputerze, narażonych na wysychanie
śluzówki oka.Właściwości:Zwiększona dawka naturalnej luteiny i zeaksantyny oraz skoncentrowany, standaryzowany wyciąg z czarnej
borówki, witaminy i minerały stanowią niezbędne składniki odżywcze dla siatkówki oka. Luteina i zeaksantyna to ważne, naturalne
barwniki występujące w najważniejszym miejscu siatkówki - w plamce żółtej - gdzie pełnią rolę filtra chroniącego ją przed szkodliwym
promieniowaniem UV. Antocyjany z wyciągu borówki czarnej wspomagają mikrokrążenie w gałce ocznej, co sprzyja prawidłowej
ostrości wzroku.Zalecane spożycie1 kapsułka dziennie z posiłkiem. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się długotrwałe
stosowanie. Po roku stosowania zrobić miesięczną przerwę.WażnePreparat 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. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze do 25oC. Zaleca się
zdrowy tryb życia, w tym zrównoważoną dietę.SkładnikiWyciągi z kwiatów aksamitki (Tagetes sp.) standaryzowane na luteinę i
zeaksantynę, żelatyna, kwas L-askorbinowy (wit C), wyciąg standaryzowany z owocu czarnej borówki (Vaccinium myrtillus), olej sojowy
rafinowany i częściowo uwodorniony, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol i sorbitol, octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E), emulgator:
lecytyna sojowa, subst. przeciwzbrylająca: wosk pszczeli żółty, tlenek cynku (Zn), chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), barwniki: tlenki i
wodorotlenki żelaza, cyjanokobalamina (wit. B12), palmitynian retinylu (wit. A), siarczan miedzi (Cu), kwas foliowy (wit.
B9).ProducentQueisser Pharma Poland Sp. z o.o.ul. Domaniewska 3902-672 Warszawae-mail: info@queisser.plOffice: +48 22 487 52 54
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