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Doppelherz aktiv Na oczy FORTE, 30 kapsułek
 

Cena: 24,46 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Opis produktu
 

Doppelherz aktiv Na oczy FORTE, 30 kapsułek

**Opis produktu:**

Wspomaga ostrość wzroku,
Potrójne działanie wspomagające zdrowie oczu.

Działanie
Preparat zawiera bogaty zestaw składników o kompleksowym działaniu opartym na 3 podstawowych mechanizmach:
wspieraniu mikrokrążenia krwi w siatkówce oka (borówka czarna),
wspomaganiu ostrości wzroku (borówka czarna),
ochronie komórek przed wolnymi rodnikami stresem oksydacyjnym (wit. C + E + cynk).
Preparat zawiera zwiększoną dawkę luteiny (12 mg1) oraz zeaksantynę, owoce borówki czarnej, cynk i witaminy A, C i E. Kompleksowy
zestaw optymalnie dobranych składników wspomagających procesy widzenia i zwiększających odporność oczu na stres oksydacyjny.

Preparat jest polecany dla osób żyjących w napięciu nerwowym, doświadczających zmęczenia i niewyspania – w celu ułatwienia
odprężającego snu.

**Składniki:**

Owoc borówki czarnej (Vaccinium myrtillus) rozdrobniony, olej roślinny rafinowany (słonecznikowy, kokosowy, palmowy), żelatyna, kwas
L-askorbinowy (wit. C), subst. utrzymująca wilgoć: glicerol, wyciąg z kwiatu aksamitki (Tagetes sp.) standaryzowany na 20% luteiny i 1%
zeaksantyny, subst. przeciwzbrylająca: wosk pszczeli żółty, subst. utrzymująca wilgoć: sorbitol, tlenek cynku (Zn), emulgator: lecytyna
(ze słonecznika), D-alfa-tokoferol (wit. E), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, palmitynian retinylu (wit. A).

**Zalecane spożycie:**

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.vital-shop.pl
https://www.vital-shop.pl/doppelherz-aktiv-na-oczy-forte-30-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

1 kapsułka dziennie z posiłkiem; popić obficie. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się długotrwałe stosowanie. Po roku
stosowania zrobić miesięczną przerwę.

**Wielkość opakowania:**

30 kapsułek

**Producent:**

Queisser Pharma,
Schleswiger Strasse 74,
24941 Flensburg,
Germany.

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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