
Náš zrak je cenným zmyslom, pretože ho nemô-
žeme považovať za samozrejmý. Aj keď možno 
užívame výživové doplnky, aby sme si zlepšili 
celkové zdravie, častokrát zabúdame práve na náš 
zrak, ktorý je veľmi dôležitý a je nevyhnutné ho 
posilňovať. 

Forever Vision je výživový doplnok, ktorý obsa-
huje čučoriedky, luteín a zeaxantín, spolu so 
super antioxidantmi a inými výživnými látkami. 
Čučoriedky, ktoré sú veľmi obľúbené, podporujú 
náš zrak a zlepšujú krvný obeh, dôležitý aj pre 
oči. Luteín (karotenoid), ktorý sa bežne nachádza 
vo väčšine ovocia a zeleniny, chráni sietnicu oka. 
Zeaxantín a astaxantín sú ďalšie karotenoidy, 
ktoré sú taktiež dôležité pre zdravie našich očí. 

Dve tablety Forever Vision denne sú najjedno-
duchší spôsob, ktorý vám pomôže vidieť stále 
dobre aj v budúcnosti.

OBSAH:
60 tabliet

DÁVKOVANIE:
2 tablety denne ako doplnok výživy

ÚDAJE O DOPLNKU
Dávka: 2 tablety
Množstvo na dávku                                      % ODP
provitamín A (beta-karotén)            5000 IU       100%

vitamín C (kys. askorbová)                60 mg      100%

vitamín E (d-alfa-tokoferylsukcinát)    30 IU        100%

zinok (citrát)                                    15 mg        100%

meď (glukónan meďnatý)                   5 mg        250%

čučoriedkový extrakt [štandardizovaný 

na 25% antocyanín (Vaccinium myrtillus)] 60 mg      *

cysteín (n-acetyl cysteín                          50 mg      * 

nechtíkový extrakt (Tagetes erecta)         31 mg       *

                luteín 5 %         30 mg                              *

                zeaxantín 17 %   1 mg                              *

astaxantín 2 % (z morských rias)            10 mg        *

resveratrol 20 % 

       (Polygonum cuspidatum, koreň)        5mg        *

* Odporúčané množstvo denného príjmu (ODP) nebolo 
stanovené.

OSTATNÉ ZLOŽKY:
fosforečnan vápenatý, mikrokryštalická celulóza, 
sodná soľ kroskarmelcelulózy, kyselina stearová, 
oxid kremičitý

Forever Vision®

•	 obsahuje	 čučoriedky,	 luteín	 a	 zeaxan-
tín

•	 podporuje	dobrý	zrak

•	 pomôže	vám	vidieť	dobre	aj	v	budú-	
cnosti

Výživa

PRODUKT #235

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, 
zmierňovať, liečiť, uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.
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