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Doppel herz aktiv na oczy x 30 kaps
 

Cena: 17,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej sojowy częściowo uwodorniony, kwas L-askorbinowy (wit. C), żelatyna, olej z oliwek, DL-alfa-tokoferol (wit. E), subst. utrzymujące
wilgoć: glicerol i sorbitol, wyciąg z kwiatów aksamitki (Tagetes sp.) z luteiną i zeaksantyną, glukonian cynku (Zn), stabilizator: wosk
pszczeli żółty, emulgator: lecytyna sojowa, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, palmitynian retinylu (wit. A), olej z orzeszków ziemnych.

1 kapsułka zawiera:

Wyciąg z kwiatów aksamitki - 100 mg*
luteina - 15 mg*
zeaksantyna -0,8 mg*

Witamina A - 400 μg (50% RWS)
Witamina C - 120 mg (150% RWS)
Witamina E - 36 mg (300% RWS)
Cynk - 2,5 mg (25% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 kapsułek (masa netto: 20,3 g)

Charakterystyka
Preparat jest zalecany dla osób:

odczuwających zmęczenie oczu
spędzających wiele godzin przy ekranie
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prowadzących pojazdy po zmroku
przebywających w zadymionych pomieszczeniach
narażonych na intensywne światło słoneczne
dla osób starszych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie łączyć z innymi preparatami zawierającymi wit. A (retinol).

Stosowanie
1 kapsułka dziennie z posiłkiem. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się długotrwałe stosowanie. Po roku stosowania zaleca się
miesięczną przerwę.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Queisser Pharma GmbH&Co KG
Export Department
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg
Niemcy

Ważne informacje
Nie zawiera glutenu ani laktozy. Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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