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Maxivision Total, 30 kapsułek oczy wzrok witaminy
 

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent INNE

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

luteina

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Wskazania

Systematyczna dbałość o sprawne funkcjonowanie narządu wzroku i jakość widzenia. Wzbogacanie codziennej diety o składniki
MaxiVision Total, które korzystnie wpływają na fizjologiczne funkcjonowanie najwrażliwszych struktur oka w tym siatkówki oka.

Działanie

Kwasy omega-3 zawarte w MaxiVision Total stanowią ważny element budulcowy błon komórkowych fotoreceptorów i innych komórek
siatkówki oka, a istnienie związku przyczynowego pomiędzy spożywaniem kwasów omega-3 (kwasu DHA), a utrzymaniem
prawidłowego widzenia jest potwierdzone naukowo. Ponieważ nasza codzienna dieta często jest uboga w nienasycone kwasy
tłuszczowe omega-3 (DHA, EPA), a nasz organizm nie potrafi ich sam wytworzyć, tak ważne jest dostarczanie ich organizmowi, na
przykład w postaci specjalnie do tego celu dedykowanych suplementów diety takich jak MaxiVision Total.

Witaminy antyoksydacyjne (C i E) są niezbędnym elementem obrony organizmu przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.
Witamina E5 m.in. chroni nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (DHA, EPA), przed utlenianiem. Składniki mineralne: cynk i selen
wchodzą w skład ważnych enzymów antyoksydacyjnych, które neutralizują wolne rodniki i tym samym korzystnie wpływają na ochronę
struktur komórkowych w naszym organizmie, a więc także komórek siatkówki oka.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Doustnie, 1 kapsułka dziennie popijając niewielką ilością płynu.

Zaleca się przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku ze względu na lepszą dostępność substancji czynnych.
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 Substancje czynne:

ekstrakt luteiny 20% - 100 mg (co odpowiada 20 mg wolnej luteiny)Zeaksantyna - 1 mgolej rybi zawierający nienasycone kwasy
tłuszczowe omega-3 - 500 mg (w tym: kwas dokozaheksaenowy (DHA) 250 mg, kwas eikozapentaenowy (EPA) 34,6 mg)witamina C - 30
mgcynk - 15 mgselen - 50 mcgwitamina E - 10 mg

Uwagi do stosowania

Nie zawiera laktozy.

Może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety, ani zdrowego trybu życia.

Preparat powinien być przechowywany w sposób niedostępny i niewidoczny dla małych dzieci.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ASA

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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