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Resvega, kapsułki, 60 szt.
 

Cena: 76,69 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Thea

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Cynk, Luteina

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Resvega, kapsułki, 60 szt.

Resvega to suplement diety, który z uwagi na zawartość witamin i składników mineralnych o właściwościach antyoksydacyjnych,
luteiny, zeaksantyny, niezbędnych kwasów tłuszczowych Omega-3 oraz resweratrolu polecany jest do stosowania przez osoby, które
chcą utrzymać prawidłowe funkcje wzroku. Preparat wykazuje również korzystny wpływ na właściwe funkcjonowanie układu sercowo-
naczyniowego.

Działanie Resvega, kapsułki, 60 szt.

Suplement diety Resvega bazuje na działaniu witamin i składników mineralnych o działaniu antyoksydacyjnym jak i na luteinie,
zeaksantynie, niezbędnych kwasach tłuszczowych Omega-3 oraz resweratrolu. Witamina E, witamina C, cynk oraz miedź chronią
struktury komórkowe przez szkodliwym działaniem wolnych rodników i uszkodzeniem oksydacyjnym. Cynk dodatkowo wspomaga
prawidłowe widzenie. Luteina i zeaksantyna to dwa żółte pigmenty, które występują w siatkówce oka człowieka, gdzie chronią ją przed
promieniowaniem UV. Wykazują one właściwości przeciwutleniające, dzięki którym zalczają wolne rodniki powstałe pod wpływem
promieniowania ultrafioletowego. Zawarte w suplemencie diety Resvega niezbędne kwasy tłuszczowe - kwas dokozaheksaenowy (DHA)
oraz kwas eikozapentaenowy (EPA) odpowiadają za prawidłową budowę błon komórkowych i struktur tkanki nerwowej, m.in. mózgu i
oczu. Chronią też układ krążenia przez regulację gospodarki lipidowej, rozrzedzają krew przeciwdziałając zakrzepom. Są niezbędne dla
prawidłowego rozwoju mózgu i oczu dziecka. Wykazują też działanie antynowotworowe. DHA przyczynia się do utrzymania
prawidłowego widzenia, a korzystny efekt uzyskuje się przy dziennym pobraniu 250 mg DHA. Resweratrol natomiast wykazuje
pozytywny wpływ przede wszystkim na układ krążenia. Hamuje agregację płytek krwi przeciwdziałając zakrzepom oraz obniża
wchłanianie złego cholesterolu LDL w ściany naczyń krwionośnych. W ten sposób redukuje ryzyko miażdżycy, a także innych chorób
układu sercowo-naczyniowego. Jest silnym, antyoksydantem.

Skład Resvega, kapsułki, 60 szt.

Olej rybi (zawierający niezbędne kwasy tłuszczowe Omega-3); żelatyna wołowa; woda oczyszczona; witamina C (kwas L-askorbinowy);
substancja zagęszczająca: glicerol; substancja utrzymująca wilgoć: sorbitol; emulgator: monostearynian glicerolu; resweratrol; luteina,
olej szafranowy; witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); substancja przeciwzbrylająca: wosk pszczeli; emulgator: lecytyna sojowa; cynk
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(tlenek cynku); zeaksantyna, olej szafranowy; miedź (siarczan miedzi (II)); barwniki: czarny tlenek żelaza i czerwony tlenek żelaza.

Dawkowanie Resvega, kapsułki, 60 szt.

Dorośli: 2 kapsułki raz dziennie.
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