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MSE Pharmazeutika Q10 BILDI AMD - zdrowe oczy
120kps
kod produktu: 20808
kategoria: LINIE PRODUKTÓW > MSE dr Enzmann

Producent: MSE dr Enzmann
297,00 zł
Kod QR:

MSE Pharmazeutika BILDI AMD - zdrowe oczy 120 kps
Siła odpowiednio dobranych składników- dla zdrowia Twoich oczu
Opakowanie: 120 tabletek.
Opis:
Preparat BILDI® AMD zawiera składniki występujące w plamce żółtej oka i siatkówcewspomagające utrzymanie prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku oraz chroniące oko
przed działaniem wolnych rodników.
Są nimi: koenzym Q10, niacynamid, luteina i zeaksantyna, kwas α – liponowy, cynk, miedź,
tauryna, selen, mangan.
Odpowiednio dobrane dawki powyższych składników przyczyniają się do ochrony plamki żółtej.
Przeznaczenie produktu BILDI® AMD jest środkiem spożywczym specjalnego przeznacznia
medycznego do postępowania dietetycznego przy zagrożeniu zwyrodnieniem plamki żółtej.
Bildi AMD nalezy przyjmować pod nadzorem lekarza.
Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych. Ze względu na brak wystarczających danych nie
zaleca się spożywania w okresie ciązy i karmienia.
Produkt nie jest wskazany dla osób, u których istnieje nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników.
Produkt nie jest odpowiedni jako jedyne zródło pożywienia. Nie jest przeznaczony do stosowania
pozajelitowego.
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Właściwości BILDI® AMD
- Firma MSE dr Enzmann jest wiodącym producentem preparatów mitochondrialnych w
Niemczech. Od 40 lat nieustannie tworzy najwyższej jakości preparaty oraz gwarantuje
niezmienność składu. Skuteczność preparatów potwierdzają badania naukowe.
- BILDI AMD pomaga utrzymać narząd wzroku w dobrej kondycji
- BILDI AMD wspiera terapię plamki żółtej oka
- Preparat zawiera substancje mitochondrialne oraz antyoksydanty występujące w plamce żółtej
oka i siatkówce- wspomagające utrzymanie prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku oraz
chroniące oko przed degeneracyjnym działaniem wolnych rodników.
- Składniki preparatu wykazują najwyższy stopień czystości i dzięki temu doskonałą
przyswajalność i bezpieczeństwo stosowania gwarantowane przez Niemiecką Firmę MSE
Pharmazeutika dr F. Enzmanna.
- Preparat nie zawiera laktozy, kazeiny, glutenu
- Preparat produkowany zgodnie z GMP- stosowanie preparatów produkowanych zgodnie z GMP
gwarantuje, że otrzymujecie Państwo określone substancje w dawkach zgodnych z informacją
podaną na opakowaniu.
Sposób użycia: 2 kapsułki dziennie podczas posiłku popijając wystarczającą ilością płynu.
Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego przy
zagrożeniu zwyrodnieniem plamki żółtej nie może być traktowany jako substytut zróżnicowanej
diety. Należy przestrzegać zdrowego trybu życia i różnorodnie się odżywiać.
Przed spożyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Przechowywać
poza zasięgiem małych dzieci. Przechowywać zamknięte, w suchym, chłodnym miejscu.
Skład: tauryna, hydroksypropylometyloceluloza ( otoczka kapsułki), chelat glicynowy cynku,
maltodekstrya, ubichinon Q10, kwas liponowy , celuloza mikrokrystaliczna ( substancja
wypełniająca), chelat glicynowy manganu , amid kwasu nikotynowego, guma gellan ( środek
zagęszczający), chelat glicynowy miedzi, selenin, luteina, substancje przeciwzbrylające sole
magnezowe z kwasów tłuszczowych, zeaksantyna.
Dla diabetyków: nie naliczać wymienników węglowodanowych

Wartość odżywcza

w 100 g

w 1 kapsułce

Wartość
energetyczna
Białko
Węglowodany
Tłuszcz
Tauryna
Koenzym Q10
Kwas liponowy
Cynk
Niacynamid
Luteina
Mangan
Miedź
Zeaksantyna
Selen

33,3 kcal
/ 136,9 kJ
—
—
3,70 g
15,50 g
3,51 g
3,10 g
1,24 g
1,55 g
0,62 g
0,31 g
0,062 g
0,022 g
0,003 g

0,017 kcal
/ 0,73 kJ
—
—
<0,10 g
125 mg
29,4mg
25 mg
10 mg
12,5 mg
5 mg
2,5 mg
0,5 mg
180 μg
25 μg

Wszystkie produkty MSE Pharmazeutika dr Franz Enzmann zawierają fizjologiczne
substancje o najwyższym stopniu czystości, w odpowiednio wysokich dawkach i formie. Jedynie
tak przygotowane substancje trafiają bezpośrednio do komórek i mitochondriów. Ich działanie
jest potwierdzone badaniami.
Niemieckie Laboratorium MSE dr Franz Enzmann, w oparciu o 40 lat badań,
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gwarantuje nam zachowanie stałości składu i najwyższej czystości preparatów.
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