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SuperOptic, 60 kapsułek witaminy oczy wzrok
 

cena: 41,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent Polpharma

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

luteina

Zastosowanie produkt polski, produkty mączne, zdrowa
żywność

Opis produktu
 

Działanie

Preparat wspomaga i chroni ostrość widzenia.

Luteina i zeaksantyna to karotenoidy występujące w siatkówce oka, chronią jej fotoreceptory przed szkodliwym działaniem promieni UV.

Kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 są niezbędne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania siatkówki.

Witamina A jest niezbędna do syntezy rodopsyny, która warunkuje dobre widzenie po zmroku i przy słabym oświetleniu.

Witaminy A, C i E są przeciwutleniaczami, neutralizują wolne rodniki, a witaminy z grupy B odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie
układu nerwowego w tym narządu wzroku.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 kapsułka dziennie.

Kapsułkę należy popić niewielką ilością płynu.

Zaleca się przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku.

Nie rozgryzać, nie ssać.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Skład
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Produkt zawiera luteinę i zeaksantynę, które naturalnie występują w oku, w plamce żółtej.

Składnik: 1 kapsułka (zalecana dzienna porcja)
Kwasy tłuszczowe omega-3: 315 mg

w tym DHA: 250 mg

Luteina: 10 mg
Zeaksantyna: 500 µg
Witamina A – ekwiwalent retinolu: 400 µg (50 % RWS*)
Witamina C: 60 mg (75 % RWS*)
Witamina E – ekwiwalent alfa-tokoferolu: 10 mg (83 % RWS*)
Tiamina (witamina B1): 0,88 mg (80 % RWS*)
Ryboflawina (witamina B2): 1,6 mg (114 % RWS*)
Niacyna: 18 mg (113 % RWS*)
Witamina B6: 2 mg (143 % RWS*)
Witamina B12: 1 µg (40 % RWS*)
Kwas foliowy: 200 µg (100% RWS*)
Cynk: 15 mg (150 % RWS*)
Mangan: 2 mg (100 % RWS*)
Miedź: 1 mg (100 % RWS*)
Selen: 40 µg (73 % RWS*)

*RWS – referencyjna wartość spożycia

Uwagi do stosowania

Preparatu nie powinny zażywać kobiety w ciąży ani dzieci poniżej 12 roku życia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zdrowego trybu życia ani zróżnicowanej diety. Należy stosować się do zaleceń
dziennego spożycia produktu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Przed zastosowaniem produktu proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami (są zamieszczone na opakowaniu i ulotce).

Sposób przechowywania25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA
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