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Vislea x30 kapsułek
 

Cena: 33,57 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Valeant

Postać kapsułki

Substancja
czynna

cynk, kwas foliowy, kwasy Omega-3 (DHA),
kwasy Omega-3 (EPA), luteina, mangan,
miedź, niacyna, selen, trokserutyna, witamina
B1, witamina B12, witamina B2, witamina B6,
witamina C, witamina E, zeaksantyna

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Zastosowanie:

Vislea polecana jest jako uzupełnienie codziennej diety o składniki wpływające na dobrą kondycję narządu wzroku.

Działanie:

Vislea zawiera związki o działaniu antyoksydacyjnym, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku. Luteina i
zeaksantyna są to karotenoidy występujące w siatkówce oka, chronią jej fotoreceptory przed szkodliwym działaniem promieni UV.
Ponadto są przecwiutleniaczami - hamują szkodliwy wpływ wolnych rodników, odpowiedzialnych m.in. za zamiany degeneracyjne
narządu wzroku. Trokserutyna działa przeciwutleniająco oraz wpływa ochronnie na naczynia krwionośne, uszczelnia je i zwiększa ich
elastyczność. Kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 wchodzą w skład błon komórkowych siatkówki, są niezbędne dla prawidłowego
rozwoju i funkcjonowania siatkówki, biorą udział w procesie widzenia. Witaminy C i E są przeciwutleniaczami, neutralizują wolne rodniki.
Ponadto zawarte w produkcie minerały warunkują aktywność wielu enzymów antyoksydacyjnych.

Sposób stosowania:

1 kapsułka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dawki dziennej. Suplement diety polecany jest jako uzupełnienie normalnej diety.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Przeciwwskazania:
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników

Skład:

1 kapsułka zawiera:

280 mg kwasów tłuszczowych omega-3,
60 mg witaminy C,
50 mg trokserutyny,
18 mg witaminy B3,
10 mg luteiny,
10 mg witaminy E,
10 mg cynku,
2 mg witaminy B6,
2 mg manganu,
1,6 mg witaminy B2,
1,4 mg witaminy B1,
0,5 mg zeaksantyny,
0,5 mg miedzi,
200 ug kwasu foliowego,
40 ug selenu,
1 ug witaminy B12.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Valeant Pharma Poland sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

