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DOPPELHERZ AKTIV MOCNY WZROK, 30 KAPSUŁEK
 

cena: 17,90 PLN

Opis słownikowy

Producent Queisser Pharma

Wysyłka do 48 godzin, 1-2 dni

Opis produktu
 

DOPPELHERZ AKTIV MOCNY WZROK.

Wspomaga ostrość wzroku i prawidłowe widzenie.

Preparat zawiera najważniejsze substancje o korzystnym wpływie na ostrość wzroku i prawidłowe widzenie.

Bioflawonoidy zawarte w owocach borówki wpływają na poprawę mikrokrążenia w gałce ocznej, co zwiększa jej dotlenienie i odżywienie
oraz wspomaga ostrość wzroku.

Antocyjany zawarte w owocach borówki umożliwiają również szybsze dostosowanie oczu do zmiennych warunków oświetlenia (po
zmroku, przy zmiennym natężeniu światła). Wpływ składników zawartych w czarnych jagodach na proces widzenia stwierdzono
podczas II wojny światowej. Piloci RAF spożywający znaczne ilości przetworów z czarnych jagód notowali wyraźną poprawę ostrości
wzroku, szczególnie podczas nocnych lotów.

Luteina wchodzi w skład plamki żółtej oka, gdzie pełni rolę naturalnego filtra UV chroniącego komórki przed wysokoenergetycznym
promieniowaniem UV. Luteina nie jest produkowana w organizmie i musi być dostarczana z pożywieniem. W znaczniejszych ilościach
występuje w zielonych warzywach, np. w sałacie.

Witamina A i cynk pomagają w zachowaniu funkcji wzroku. Witamina A umożliwia regenerację purpury wzrokowej – barwnika
odpowiedzialnego za widzenie po zmroku. Cynk jest składnikiem mineralnym, który najaktywniej gromadzony jest w oku i
współuczestniczy w reakcjach biochemicznych zachodzących w procesie widzenia.

Preparat może być stosowany przez młodzież i dorosłych.
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dla wspomagania ostrości wzroku i prawidłowego widzenia u osób:

noszących okulary lub soczewki kontaktowe,
pracujących przy komputerze,
narażonych na zmęczenie oczu,
słabo widzących w nocy.

SPOSÓB UŻYCIA:

zażywać jedną kapsułkę dziennie podczas posiłku lub zaraz po posiłku, popijając wystarczającą ilością płynu. Nie rozgryzać.

SKŁAD:

owoc borówki czernicy, biflawonoidy cytrusowe, luteina, cynk, witamina A.

Producent:
Queisser Pharma
Schleswiger Str. 74
Flensburg
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