
Safe2C - pozwól polepszyć swój wzrok

      

    Ochrona Twojego wzroku każdego dnia!    
Preparat w postaci kapsułek żelowych.
Ziołowy skład : ekstrakt z borówki czernicy   

KUP TERAZ >>
  
    

      Safe-to-see  to doskonaly preparat na poprawę i ochronę wzroku . Wyjątkowa zbilansowana formuła Safe-to-see  to polaczenie PNKT omega-3  i borawki czarnej . Preparat zalecany do stosowania jako środek, który zmniejsza zmęczenie oczu, zwiększa ostrość widzenia, chroni narząd wzroku przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego, osłania siatkówkę oka przed drażniącym działaniem promieniowania krótkofalowego oraz wzmacnia odporność. 

  

Polinienasycone kwasy tłuszczowe (PNKT) omega-3 regulują działanie układu immunologicznego, nerwowego oraz sercowo-naczyniowego człowieka. DHA (kwas dokozaheksaenowy) to ważny element błony komórkowej centralnego układu nerwowego-sprzyja zmniejszaniu wad wzroku. Wyciąg z borówki posiada ogólno wzmacniające działanie, 
pomaga polepszyć ostrość widzenia  oraz wspomaga adaptacje wzroku do ciemności. W skład borówki wchodzą flawonoidy  z rodziny antocyjanozydów. Wzmacniają, one ścianki naczyń oraz pomagają, odżywić komórki siatkówki oka. 

  Wśród antyoksydantów znajdujących się w Safe-to-see  znajdziemy luteinę , która reguluje pigmentację plamki żółtej - najważniejszej części siatkówki oka, od której zależy ostrość widzenia, beta-karoten , przetwarzany w naszym organizmie w witaminę A - najważniejszy element prawidłowego funkcjonowania organów wzroku z także witaminę E, która przyczynia się do spowolnienia procesów starczego zwyrodnienia plamki żółtej - stopniowego obumierania światłoczułych komórek nerwowych w centralnej części siatkówki oka. W składzie Safe-to-see  znajduje się witamina B2 (ryboflawina), cynk  i selen . Witamina B2 (ryboflawina) przyczynia się do polepszenia ostrości widzenia oraz wspomaga adaptacje wzroku do ciemności, chroni śluzówkę oka przed szkodliwym działaniem promieniowania UV . Cynk  pomaga chronić ścianki komórek przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, odgrywa też ważną rolę w procesie przekształcenia retinolu (witaminy A) w retinal, który jest niezbędny dla budowy pigmentu wzrokowego siatkówki oka. Selen  chroni tkankę oka przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Deficyt selenu może osłabić ochronę aparatu wzroku oraz doprowadzić do pogorszenia wzroku. Wyciąg z borówki  posiada działanie ogólnowzmacniające, pomaga polepszyć ostrość widzenia oraz wspomaga adaptację wzroku do ciemności. Dzięki wysokiej zawartości flawonoidów wyciąg z borówki wzmacnia ścianki naczyń oraz pomaga odżywiać komórki siatkówki oka.  
 

    Skład i forma preparatu: 30 kapsułek po 836 mg

  Skład jednej kapsułki:

      Substancje odżywcze Ilość % RDA
  Kwasy omega 3:
  - EPA
  - DHA
90 mg
60 mg
-
-
  Luteina 3 mg -
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Safe2C - pozwól polepszyć swój wzrok

  Witamina A (jako beta-karoten)400 µg 37,5% RDA
  Witamina B2 0,8 mg 50 %RDA
  Witamina E 5 mg 50% RDA
  Selen 25 µg -
  Cynk 7,5 mg 50% RDA
  Ekstrakt z borówki czernicy7,5 mg -
  *RDA  - zalecane dzienne spożycie
    

  Regularne stosowanie Safe-to-see firmy Vision  przyczynia się do:  
    -  podniesienia ostrości widzenia  
    -  zmniejszenia zmęczenia oczu  
    -  ochrony organów wzroku przed szkodliwym  
    -  działaniem wolnych rodników  
    -  obniżenia ryzyka powstawania i rozwoju chorób oczu  

  

  

 2 / 2

http://sklep.singerton.pl

