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Maxivision Total, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 51,09 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Asa

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Luteina, Witamina C, Witamina E

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Maxivision Total, kapsułki, 30 szt.

Maxivision Total to suplement diety w kapsułkach, który wspomaga wzrok. Zawiera luteinę i kwasy tłuszczowe omega-3 z oleju rybiego,
które korzystnie wpływają na jakość i ostrość widzenia. Cynk i selen oraz witaminy C i E chronią komórki przed wolnymi rodnikami.

Skład Maxivision Total, kapsułki, 30 szt.

Olej rybi (sk?adnik pochodz?cy z ryb) zawieraj?cy nienasycone kwasy t?uszczowe

omega-3, (w tym kwas dokozaheksaenowy (DHA) i kwas eikozapentaenowy (EPA);

otoczka kapsu?ki: ?elatyna; substancja utrzymuj?ca wilgo?: glicerol; ekstrakt z

nagietka (Calendula officinalis) (zawieraj?cy lutein? i zeaksantyn?); stabilizator: mono-

i diglicerydy kwasów t?uszczowych; woda oczyszczona; witamina C (jako L-

askorbinian wapnia); cynk (jako mleczan cynku); witamina E (jako D-alfa-tokoferol);
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barwniki kapsu?ki: dwutlenek tytanu, karmel amoniakalno-siarczynowy, tlenki i

wodorotlenki ?elaza, tartrazyna; selen (jako dro?d?e wzbogacone w selen).

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*

Olej rybi zawieraj?cy

nienasycone kwasy

t?uszczowe omega-3

w tym:

kwas dokozaheksaenowy

(DHA)

kwas eikozapentaenowy

(EPA)

500 mg

 

250 mg

34,6 mg

---

 

---

---

Ekstrakt z nagietka 20%

(Calendula officinalis)

w tym:

luteina

zeaksantyna

100 mg

 

20 mg

1 mg

---

 

---

---

Witamina C 30 mg 37,5%

Cynk 15 mg 150%

Witamina E 10 mg 83%

Selen 50 µg 91%
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*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Produkt nie zawiera laktozy.

Produkt mo?e by? stosowany przez chorych na cukrzyc?.

Działanie Maxivision Total, kapsułki, 30 szt.

Wysokogatunkowa luteina występująca w preparacie MaxiVision Total to karotenoid, który wykazuje powinowactwo do gałki ocznej i
który gromadzi się w dwóch obszarach oka: w plamce żółtej - najwrażliwszej części siatkówki oraz w soczewce. Maxivision Total
zawiera też nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (DHA, EPA) pochodzące z wysokogatunkowego oleju rybiego. Kwas DHA sprzyja
prawidłowemu, fizjologicznemu funkcjonowaniu narządu wzroku. DHA jest głównym lipidem strukturalnym w tkance mózgowej oraz
centralnym układzie nerwowym. Lipidy membranowe siatkówki oka również zawierają bardzo wysokie stężenia DHA. Właściwości
biofizyczne i biochemiczne DHA oddziałują na funkcje fotoreceptorów siatkówki poprzez zmianę przepuszczalności, płynności, grubości
i właściwości fazy lipidowej błony komórkowej fotoreceptorów. Rola DHA w czynności siatkówki oka jest dobrze dowiedziona. Kwasy
omega-3 zawarte w MaxiVision Total to ważny element budulcowy błon komórkowych fotoreceptorów i innych komórek siatkówki oka, a
istnienie związku przyczynowego pomiędzy spożywaniem kwasów omega-3 (kwasu DHA), a utrzymaniem prawidłowego widzenia
zostało potwierdzone naukowo. Witaminy antyoksydacyjne (C i E) stanowią niezbędny element obrony organizmu przed szkodliwym
działaniem wolnych rodników. Witamina E5 zabezpiecza nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (DHA, EPA) przed utlenianiem.
Natomiast składniki mineralne: cynk i selen wchodzą w skład ważnych enzymów antyoksydacyjnych, które działają neutralizująco na
wolne rodniki i tym samym wykazują pozytywny wpływ na ochronę struktur komórkowych w naszym organizmie, w tym komórek
siatkówki oka.

Wskazania Maxivision Total, kapsułki, 30 szt.

Maxivision Total jest suplementem diety, który pomaga uzupełniać codzienną dietę w zawarte w preparacie składniki (DHA, witaminy
antyoksydacyjne i minerały). Dzięki temu wykzuje korzystny wpływ na fizjologiczne funkcje widzenia oraz jakość i ostrość widzenia.

Dawkowanie Maxivision Total, kapsułki, 30 szt.

Dorośli: 1 kapsułka dziennie.

Informacje dodatkowe Maxivision Total, kapsułki, 30 szt.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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