Adrusen
Adrusen este un supliment alimentar cu Omega-3 (EPA – DHA), vitamina C, vitamina E,
beta-caroten, zinc, cupru și seleniu.
Alterarea mecanismelor antioxidante la nivel celular induce fenomene de îmbătrânire și de
oxidare a țesuturilor. Întrucât nu este întotdeauna posibil să se asigure, prin alimentaţie,
aportul acestor elemente în dozele zilnice necesare, se recomandă să fie adăugate în dietele
deficitare sau în caz de nevoi crescute.
Seleniul, Vitamina E şi Vitamina C sunt substanţe cu o ridicată activitate antioxidantă; ele
intervin normalizând numeroasele mecanisme metabolice și astfel tind să încetinească
procesele de îmbătrânire și de degenerare celulară cauzate de radicalii liberi.
Zincul este implicat în numeroase activități enzimatice, multe dinte ele legate de funcția
vizuală. Suplimentarea dietei cu acest element poate fi utilă în toate cazurile in care, din cauza
vârstei, funcția vizuală este compromisă.
Cuprul contribuie la protejarea constituenților celulari împotriva stresului oxidativ, la
menținerea sănătății țesuturilor conjunctive. Cuprul trebuie să însoţească întotdeauna aportul
de zinc.
Beta-carotenul reprezintă una dintre cele mai importante surse de vitamina A (provitamină).
Pe lângă activitatea antioxidantă, vitamina A este implicată în numeroase și importante funcții
metabolice: de exemplu, reprezintă principalul constituent al pigmentului implicat în
procesele biochimice ale vederii.
Omega 3 sunt acizi graşi esenţiali, indispensabili pentru funcţionarea corectă a organismului.
Familiei omega 3 îi aparţin doi importanţi acizi graşi, EPA (acidul eicosapentaenoic) şi DHA
(acidul docosahexaenoic). DHA asigură funcții fundamentale la nivel ocular, iar EPA este
precursorul direct al acestuia.
Mod de utilizare: 1 capsulă pe zi sau conform prescripţiei medicului specialist, de preferinţă
între mese şi cu aport suficient de apă. Dacă aveți întrebări legate de Adrusen adresați-vă
medicului oftalmolog.
Mod de prezentare:
30 de capsule moi in folie
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