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Doppelherz aktiv Na oczy Total, 30 kapsułek oczy
 

cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent Dopelherz

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

luteina

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Działanie

Preparat zawiera starannie dobrane składniki istotne dla prawidłowej pracy aparatu wzroku: najwyższą dawkę kwasów omega–3:
DHA+EPA (320 mg)* zwiększoną dawkę luteiny krystalicznej i zeaksantyny (razem 13 mg) witaminy i składniki mineralne o korzystnym
wpływie ochronnym na komórki oka.

DHA to najcenniejszy z kwasów omega-3; w największej koncentracji występuje w mózgu i oku. W receptorach siatkówki oka jest
jednym z ważniejszych elementów budulcowych błon fotoreceptorów. Obecność DHA w błonach komórek receptorowych jest
warunkiem prawidłowego przebiegu procesów przekazywania impulsów wzrokowych, a jednocześnie chroni te komórki przed
uszkodzeniami. DHA stabilizuje błony komórkowe i odpowiada za ochronę komórek przed apoptozą (zaprogramowaną śmiercią). Kwasy
EPA występują naturalnie w oleju rybim razem z DHA i w wątrobie są przekształcane do DHA.

Luteina i zeaksantyna są naturalnymi barwnikami występującymi w plamce żółtej oka, najbardziej wrażliwym miejscu siatkówki. Pełnią
funkcję filtra chroniącego fotoreceptory w siatkówce przed szkodliwym promieniowaniem UV. Luteina i zeaksantyna gromadzą się
również w soczewce oka, chroniąc jej komórki przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników, szczególnie nasilonym w wyniku
procesów starzenia.

Witamina A jest niezbędna dla widzenia przy słabym oświetleniu. Razem z witaminą B2 wpływa na utrzymanie prawidłowego wzroku.
Cynk, selen, miedź oraz witaminy C i E należą do silnych przeciwutleniaczy; chronią struktury komórkowe, w tym siatkówki i soczewki,
przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 kapsułka dziennie.

Skład
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 Olej z ryb morskich (o zaw. min. 55% kwasów tłuszczowych DHA/EPA i 10% innych kwasów omega-3), żelatyna, kwas L-askorbinowy
(wit. C), glicerol (subst. utrzymująca wilgoć), luteina krystaliczna z kwiatów aksamitki (Tagetes L.), mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych (emulgator), sorbitol (substancja zagęszczająca), lecytyna sojowa (emulgator), DL-alfa-tokoferol (wit. E), tlenek cynku
(źródło cynku), zeaksantyna z kwiatów aksamitki, dwutlenek tytanu i kompleks miedziowy chlorofiliny (barwniki), ryboflawina (wit. B2),
siarczan miedzi (źródło miedzi), koncentrat retinolu (wit. A), selenian (IV) sodu (źródło selenu).

Nie zawiera cukru, glutenu ani laktozy. Wart. energetyczna 1 kaps.: 8 kcal / 33 kJ. Masa 1 kaps.: 1,26 g.

Składniki: Ilość (%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 mg

Aksamitka (wyciąg z kwiatów): 60 mg

luteina: 12 mg
zeaksantyna: 1 mg

Wit. A (retinol): 400 µg (50%)
Witamina C: 120 mg (150%)
Witamina E: 12 mg (100%)
Ryboflawina (wit. B2): 1,4 mg (100%)
Cynk: 10 mg (100%)
Miedź: 500 µg (50%)
Selen: 55 µg (100%)

Zawartość

30 kapsułek

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: QUEISSER
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