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Resvega x 60 kaps
 

Cena: 80,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent THEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Resvega w postaci kapsułek od Thea jest preparatem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych, którzy chcą wesprzeć
swój wzrok. Na co jest Resvega? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest uzupełnienie zróżnicowanych posiłków dawką
witamin i składników mineralnych mających właściwości antyoksydacyjne oraz kwasami Omega-3 i innymi składnikami
wspomagającymi utrzymanie prawidłowego widzenia. Suplement w swojej formule ma m.in. luteinę, zeaksantynę i trans-resweratrol
oraz ważne dla utrzymania dobrej kondycji oczu witaminy i minerały. Składniki zawarte w składzie suplementu diety wspomagają
ochronę antyoksydacyjną komórek (m.in. cynk, miedź, witamina C i witamina E). DHA zawarty w suplemencie diety przyczynia się do
prawidłowego widzenia.

W opakowaniu o masie netto 55 g znajduje się 60 kapsułek Resvega. W skład 2 kapsułek suplementu diety wchodzi 120 mg (150%
RWS) witaminy C, 30 mg (250% RWS) ekwiwalentu alfa-tokoferolu (witamina E), 12,5 mg (125% RWS) cynku, 1 mg (100% RWS) miedzi,
950 mg oleju rybiego klasy Omegavie TG QUALITY SILVER (w tym 606 mg kwasów Omega-3), 366 mg DHA, 172 mg EPA, ≤ 47,5 mg DPA,
10 mg luteiny, 2 mg zeaksantyny, a także resweratrol (w tym 60 mg Trans-resweratrolu) oraz substancje pomocnicze, do których zalicza
się żelatynę wołową i wodę oczyszczoną oraz glicerol, sorbitol i monostearynian glicerolu i olej szafranowy, wosk pszczeli, lecytynę
sojową, czarny tlenek żelaza oraz czerwony tlenek żelaza.

Suplement diety Resvega należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce, przestrzegając
rekomendowanego dawkowania. Resvega należy przyjmować raz dziennie jako dwie kapsułki. Suplement diety powinien być połykany
na początku głównego posiłku lub w jego trakcie i należy popić go niewielką ilością wody. Nie należy przekraczać wskazanych przez
producenta dawek suplementu diety. Opakowanie prawidłowo stosowanego suplementu diety powinno wystarczyć na ok. 1 miesiąc
suplementacji.

Resvega jest suplementem diety, który ma przeciwwskazania, więc nie wszyscy powinni go przyjmować. Nie zaleca się stosowania
suplementu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Pojawienie się jej objawów po przyjęciu tego
suplementu stanowi wskazanie do jego odstawienia i konsultacji z lekarzem. Ponadto  suplement diety Resvega jest przeznaczony
dla pacjentów dorosłych, więc nie należy podawać go dzieciom i młodzieży.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/resvega-x-60-kaps-y.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Suplementu diety Resvega nie można traktować jako zamiennika zróżnicowanych posiłków lub zdrowego trybu życia, ponieważ nie
może ich zastąpić. Preparat nie powinien być przyjmowany przez pacjenta w dawkach przekraczających wskazane. Należy też zadbać o
jego prawidłowy sposób przechowywania, w tym szczególnie o zabezpieczenie opakowania z kapsułkami przed dziećmi. Suplement
diety należy przechowywać w temperaturze pokojowej i powinien być chroniony przed działaniem światła i wilgoci.

Składniki
Olej rybi(zawierający niezbędne kwasy tłuszczowe Omega-3); żelatyna wołowa; woda oczyszczona; witamina C (kwas L-askorbinowy);
substancja zagęszczająca: glicerol; substancja utrzymująca wilgoć: sorbitol; emulgator: monostearynian glicerolu; resweratrol; luteina,
olej szafranowy; witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); substancja przeciwzbrylająca: wosk pszczeli; emulgator: lecytyna sojowa; cynk
(tlenek cynku); zeaksantyna, olej szafranowy; miedź (siarczan miedzi (II)); barwniki: czarny tlenek żelaza i czerwony tlenek żelaza.

2 kapsułki zawierają:

Witamina C - 120 mg (150% RWS)
Witamina E - 30 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (250% RWS)
Cynk - 12,5 mg (125% RWS)
Miedź - 1 mg (100% RWS)
Olej rybi klasy Omegavie TG QUALITY SILVER - 950 mg*,w tym kwasy Omega-3 - 606 mg*

DHA - 366 mg*
EPA - 172 mg*
DPA ≤ 47,5 mg*

Luteina - 10 mg*
Zeaksantyna - 2 mg*
Resweratrol, w tym Trans-resweratrol - 60 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia.
Korzystny efekt uzyskuje się przy dziennym pobraniu 250 mg DHA

Masa netto
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 60 kapsułek
Ilość netto: 55 g

Charakterystyka
RESVEGA jest suplementem diety zawierającym witaminy i składniki mineralne tj. luteinę, zeaksantynę, niezbędne kwasy tłuszczowe
Omega-3 oraz resweratrol (wyciąg z winogron Vitis vinifera).

Cynk, miedź, witamina E i witamina C przyczyniają się do ochrony struktur komórkowych przed uszkodzeniem oksydacyjnym.

Preparat Resvega uzupełnia dietę w cenne dla utrzymania dobrego wzroku składniki.
Luteina oraz zeaksantyna to związki występujące naturalnie w niektórych warzywach zielonych, takich jak sałata, czy brokuły. Jeśli
Twoja codzienna dieta jest uboga w te warzywa, a w dodatku stronisz też od ryb — suplementacja preparatem, takim jak Resvega, może
okazać się dla Ciebie szczególnie korzystna w dbałości o utrzymanie prawidłowego widzenia.
Suplement diety Resvega przyczyniając się do ochrony struktur komórkowych przed szkodliwym działaniem produktów ubocznych
przemian metabolicznych (wolnych rodników), wspomaga zachowanie dobrego wzroku.
Produkt Resvega przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Resvega.

Stosowanie
Należy przyjmować 2 kapsułki preparatu Resvega raz dziennie, na początku lub w trakcie głównego posiłku, popijając niewielką ilością
wody.

Przechowywanie
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Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Wytwórca:
Laboratoires Théa
12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand
Francja
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:
Thea Polska Sp. z o.o.
ul. Cicha 7
00-353 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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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