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Ocuvite complete x 60 kaps
 

Cena: 46,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent BAUSCH&LOMB

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Ocuvite Complete w postaci kapsułek jest produktem od Bausch & Lomb, który jest przeznaczony dla dorosłych
pacjentów. W składzie suplementu diety można znaleźć DHA i cynk, a także witaminę C i witaminę E, a oprócz tego zeaksantynę i
luteinę. Na co jest Ocuvite Complete? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest uzupełnienie codziennej diety w
substancje, które wspierają prawidłową pracę narządu wzroku. Suplement diety Ocuvite Complete jest polecany osobom, które są
narażone na AMD, czyli związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej. Suplementacja jest zatem szczególnie rekomendowana osobom
po 45. roku życia, w tym zwłaszcza palaczom oraz pacjentom, których dieta jest uboga w przeciwutleniacze, składniki mineralne,
niezbędne kwasy tłuszczowe oraz karotenoidy. Wskazaniem do stosowania Ocuvite Complete są też uwarunkowania genetyczne –
preparat jest polecany osobom, które mają wśród krewnych 1 stopnia osoby zmagające się z AMD.

Składniki zawarte w suplemencie diety Ocuvite Complete wspierają funkcjonowanie narządu wzroku. DHA wraz z cynkiem mogą
sprzyjać utrzymaniu prawidłowego widzenia. Cynk wraz z witaminą C i witaminą E przyczyniają się natomiast do ochrony komórek przed
stresem oksydacyjnym.

W opakowaniu o masie netto 57,7 g znajduje się 60 kapsułek Ocuvite Complete. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi 507,5
mg oleju rybnego (w tym 180 mg kwasu DHA), a także 5 mg luteiny oraz 1 mg zeaksantyny, a dodatkowo 7,5 mg (75% RWS) cynku oraz
90 mg (112,5% RWS) witaminy C i 15 mg (125% RWS) witaminy E. W składzie suplementu diety można również znaleźć składniki
pomocnicze. Zalicza się do nich żelatynę rybną oraz glicerol, a także mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, a dodatkowo dwutlenek
krzemu oraz tlenki i wodorotlenki żelaza. Suplement diety Ocuvite Complete należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producenta i w
dawkach, które zostały przez niego podane.

Zalecane przez producenta dawkowanie Ocuvite Complete to 2 kapsułki dziennie, przyjmowane w trakcie jedzenia. Nie należy
przyjmować większych dawek suplementu diety Ocuvite Complete od wskazanych. Jedno opakowanie prawidłowo przyjmowanego
suplementu diety powinno wystarczyć na około 1 miesiąc (30 dni) suplementacji.

Nie każdy pacjent powinien przyjmować suplement diety Ocuvite Complete. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na chociaż jeden
ze składników kapsułek. Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych, więc nie powinien być podawany dzieciom. Jeśli pacjentka jest
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w ciąży lub karmi piersią, powinna tak jak w przypadku każdego innego preparatu, skonsultować ewentualną suplementację produktu z
lekarzem. Suplement diety Ocuvite Complete nie może zastąpić zróżnicowanych posiłków i prowadzenia zdrowego trybu życia. Nie
należy przyjmować większych dawek suplementu diety Ocuvite Complete od określonych przez producenta. Wyrób wymaga też takiego
sposobu przechowywania, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci.

Składniki
olej rybny bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3 (w tym DHA); żelatyna rybna; witamina C (kwas L-askorbinowy); substancja wiążąca:
glicerol (E 422); luteina (wyciąg z kwiatów Tagetes erecta, olej szafranowy); witamina E; substancja zagęszczająca: mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych (E 471); cynk (siarczan cynku); substancja zagęszczająca: dwutlenek krzemu (E 551); zeaksantyna (wyciąg z
kwiatów Tagetes erecta, olej sojowy); barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza (E 172).

1 kapsułka zawiera:

olej rybny - 507,5 mg*

w tym kwas dokozaheksaenowy (DHA) 180 mg*

luteina - 5 mg*
zaaksantyna - 1 mg*
cynk - 7,5 mg (75%RWS)
witamina C - 90 mg (112,5% RWS)
witamina E - 15mg (125% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
54,6 g (60 kapsułek)

Charakterystyka
OCUVITE COMPLETE zaliczany jest do suplementów diety wspomagających funkcjonowanie narządu wzorku.
Produkt polecany jest osobom, które narażone są na poniższe czynniki ryzyka AMD (zwyrodnienie plamki związane w wiekiem):

wiek powyżej 45 lat,
palenie papierosów,
niewłaściwa dieta uboga w składniki mineralne i przeciwutleniacze, karotenoidy oraz niezbędne kwasy tłuszczowe,
uwarunkowania genetyczne (ryzyko wzrasta u osób mających wśród krewnych 1 stopnia osoby z AMD).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 kapsułki dziennie w trakcie jedzenia.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Podmiot odpowiedzialny w Polsce:
Bausch & Lomb Polska Sp.zo.o.
ul. Żółkiewskiego 35 CiD
04-305 Warszawa

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.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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