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SuperOptic kaps.elast. 30 kaps.
 

Cena: 48,88 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.elast.

Producent/
Dystrybutor

MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Kwasy tłuszczowe (w tym kwasy tłuszczowe omega-3) pochodzące z oleju z ryb, żelatyna, witamina C (kwas L-askorbinowy),
glicerol - substancja utrzymująca wilgoć, roślinny olej MCT, olej z krokosza barwierskiego, celuloza mikrokrystaliczna -nośnik, witamina
B3 (amid kwasu nikotynowego), cynk (tlenek cynku), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), luteina, lecytyna sojowa - stabilizator,
dwutlenek krzemu - stabilizator, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), mangan (siarczan manganu), witamina B2 (ryboflawina),
witamina B1 (monoazotan tiaminy), miedź (siarczan miedzi), zeaksantyna, witamina A (palmitynian retinylu), kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy), tlenek żelaza czerwony oraz tlenek żelaza żółty - barwniki, selen (selenian sodu), witamina B 12
(cyjanokobalamina).  1 tabletka zawiera: kwasy tłuszczowe Omega-3 315mg, w tym: DHA 250mg, luteina 10mg, zeaksantyna 500mcg,
witamina A (ekwiwalent retinolu) 400mcg (50%)*, witamina C 60mg (75%)*, witamina E ekwiwalent alfa-tokoferolu 10mg (83%)*, tiamina
(witamina B1) 1,4mg (127%)*, ryboflawina (witamina B2) 1,6mg (114%)*, niacyna ekwiwalent niacyny (witamina B3) 18mg (113%)*,
witamina B6 2mg (143%)*, witamina B12 1mcg (40%)*, kwas foliowy (witamina B9) 200mcg (100%)*, cynk 15mg (150%)*, mangan 2mg
(100%)*, miedź 1mg (100%)*, selen 40mcg (73%)*.  Wskazania SuperOptic to specjalnie opracowany preparat, który korzystnie wpływa
na jakość widzenia, łagodzi objawy zmęczenia oczu i chroni je przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. SuperOptic to bogactwo
luteiny, kwasów Omega-3 oraz niezbędnych witamin i minerałów, które zapewniają kompleksową ochronę oczu.  Działanie Kwas
dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawiekowego widzenia.  Cynk, wit. B2, wit A zapewniają pomoc w utrzymaniu
prawidłowego widzenia.  Selen, mangan, wit. E, wit. C, cynk, miedź, wit. B2 pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Stres oksydacyjny jest jednym z czynników powodujących starzenie się komórek organizmu.  Niacyna, wit. B6, kwas foliowy, wit. B 12
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.  Produkt zawiera luteinę i zeaksantynę, które naturalnie występują w
oku, w plamce żółtej.  Sposób użycia 1 kapsułka dziennie. Kapsułkę należy popić niewielką ilością płynu. Zaleca się przyjmowanie
preparatu w trakcie posiłku. Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego
trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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