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REGEVIS kapsułki x 30kaps.
 

Cena: 30,34 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 30 kaps.

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Suplement diety zawierający w składzie: astaksantyne, kwasy tłuszczowe omega-3 (DHA i EPA), witaminy A, B6, B12, C, D, E, cynk, selen,
rutozyd.

Działanie
Witamina C, E, selen oraz cynk pomagają w ochronie komórek – w tym komórek siatkówki, przed stresem oksydacyjnym.

Witamina A oraz cynk wspierają utrzymanie prawidłowego widzenia

Witaminy B6 i B12 wspomagają zachowanie optymalnego metabolizmu aminokwasu – homocysteiny, a dodatek witaminy D pomaga
uzupełnić jej niedobory.

Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (DHA – dokozaheksaenowy i EPA – eikozapentaenowy) stanowią niezwykle istotny
element diety człowieka. Kwas DHA, który występuje w siatkówce oka, przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia. Preparat
zawiera olej rybi bogaty w kwasy tłuszczowe DHA i EPA o wysokim stopniu czystości. 1 kapsułka preparatu zapewnia optymalną ilość
kwasu DHA (250 mg) potrzebną do utrzymania prawidłowego widzenia.

Astaksantyna to unikalna substancja z grupy karotenoidów o wielokierunkowej aktywności biologicznej, wytwarzana przez algi
Haematococcus pluvialis, która pełni u nich funkcje bariery antyoksydacyjnej, chroniącej przed szkodliwym wpływem wolnych rodników.

Sposób użycia
1 kapsułka dziennie przyjmowana najlepiej wraz z posiłkiem.

Składniki
Olej rybi zawierający kwasy tłuszczowe omega-3, w tym kwas DHA (dokozaheksaenowy) i EPA (eikozapentaenowy); składnik otoczki
kapsułki: żelatyna; witamina C (kwas L-askorbinowy); cynk (glukonian cynku); substancja utrzymująca wilgoć (składnik otoczki kapsułki):
glicerol; rutozyd; astaksantyna; selen (L-selenometionina); witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); emulgator: dwutlenek krzemu; barwnik
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(składnik otoczki kapsułki): tlenki i wodorotlenki żelaza; witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); witamina A (palmitynian retinylu);
barwnik (składnik otoczki kapsułki): dwutlenek tytanu; witamina D (cholekalcyferol); witamina B12 (metylokobalamina).
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