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SuperOptic, 60 kapsułek
 

cena: 52,45 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety SuperOptic dzi?ki aktywnym sk?adnikom dzia?a wielotorowo przyczyniaj?c si? do
utrzymania prawid?owego widzenia.

Kwas DHA jest g?ównym strukturalnym t?uszczem tkanek mózgowych, centralnego uk?adu nerwowego,
wyst?puj?cym w wysokiej koncentracji w b?onach strukturalnych siatkówki oka, dzi?ki czemu przyczynia si? do
utrzymania prawid?owego widzenia i funkcjonowania narz?du wzroku.

Luteina jest naturalnym karotenoidem wyst?puj?cym w najwi?kszej koncentracji w plamce ?ó?tej oka, która
dzi?ki swojej budowie umo?liwia tzw. centralne widzenie oraz odpowiada za ostro?? widzenia.

Cynk, witamina B2 oraz witamina A pomagaj? w utrzymaniu prawid?owego widzenia.

Witamina C i cynk pomagaj? w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego oraz w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym.

Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym oraz uszkodzeniem komórek,
wywo?ywanym przez wolne rodniki.

Mangan i mied? chroni? komórki tkanki przed dzia?aniem wolnych rodników, pomagaj? w  prawid?owym
tworzeniu tkanek ??cznych, w tym ko?ci i chrz?stek oraz ich utrzymaniu w dobrym stanie.

Wskazania
 Stosuje si? w celu suplementacji w sk?adniki przyczyniaj?ce si? do utrzymania prawid?owego widzenia.
Polecany jest dla osób powy?ej 40 roku ?ycia ze wzgl?du na pogorszenie wzroku zwi?zane z wiekiem, a tak?e
m?odszych, których narz?d wzroku jest szczególnie nara?ony na niekorzystne dzia?anie czynników
?rodowiskowych/zewn?trznych tzn.:
 · pracuj?cych przy komputerze
 · pal?cych papierosy
 · przebywaj?cych w zadymionych pomieszczeniach
 · nara?onych na intensywne ?wiat?o s?oneczne
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 · sp?dzaj?cych wiele godzin na czytaniu lub ogl?daniu TV
 · prowadz?cych pojazdy po zmroku.

Dawkowanie
 Zalecana dawka: 1 kapsu?ka dziennie. Kapsu?k? nale?y popi? niewielk? ilo?ci? p?ynu. Zaleca si?
przyjmowanie preparatu w trakcie posi?ku. Nie rozgryza?, nie ssa?.
Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
 kwasy t?uszczowe (w tym kwasy t?uszczowe omega-3) pochodz?ce z oleju z ryb, ?elatyna, witamina C (kwas
L-askorbinowy), glicerol - substancja utrzymuj?ca wilgo?, ro?linny olej MCT, olej z krokosza barwierskiego,
celuloza mikrokrystaliczna -no?nik, witamina B3 (amid kwasu nikotynowego), cynk (tlenek cynku), witamina E
(octan DL-alfa-tokoferylu), luteina, lecytyna sojowa - stabilizator, dwutlenek krzemu - stabilizator, witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny), mangan (siarczan manganu), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1
(monoazotan tiaminy), mied? (siarczan miedzi), zeaksantyna, witamina A (palmitynian retinylu), kwas foliowy
(kwas pteroilomonoglutaminowy), tlenek ?elaza czerwony oraz tlenek ?elaza ?ó?ty - barwniki, selen (selenian
sodu), witamina B 12 (cyjanokobalamina). 

Składnik Zawartość w 1 kapsułce % zalecane dzienne spożycie
Kwasy tłuszczowe Omega- 3 , w tym:
DHA

315 mg
250 mg

---
---

Luteina 10 mg ---
Zeaksantyna 500 mcg ---
Witamina A (ekwiwalent retinolu) 400 mcg 50 %
Witamina C 60 mg 75 %
Witamina E - ekwiwalent alfa-tokoferolu 10 mg 83 %
Tiamina (Witamina B1) 1,4 mg 127 %
Ryboflawina (Witamina B2) 1,6 mg 114 %
Niacyna - ekwiwalent niacyny (Witamina B3) 18 mg 113 %
Witamina B6 2 mg 143 %
Witamina B12 1 mcg 40 %
Kwas foliowy (Witamina B9) 200 mcg 100 %
Cynk 15 mg 150 %
Mangan 2 mg 100 %
Miedź 1 mg 100 %
Selen 40 mcg 73 %

 

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ci??y i karmi?cych piersi? oraz dzieci do lat 12.

Uwagi
 Dla utrzymania prawid?owego stanu zdrowia nale?y stosowa? zró?nicowan? diet? i prowadzi? zdrowy tryb
?ycia.
Suplement diety nie mo?e by? stosowany jak substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.

Podmiot odpowiedzialny
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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