
fin Visitabs NEW

Výživový doplnok Visistrong NEW obsahuje luteín a zeaxantín  
z kvetov nechtíka a čučoriedok, je obohatený o vitamíny, minerály 
a Pycnogenol®. 

Balenie: 60 tabliet. Odporúčané dávkovanie: 2 tablety denne, kedykoľvek 
počas dňa, zapiť. Obsah účinných látok v 2 tabletách: vit. C 50 mg, Pycno-
genol® 10 mg, vit. E 10 mg, luteín 10 mg, zinok 5 mg, vit. B6 2,2 mg, mangán 2 
mg, zeaxantín 0,5 mg, kys. listová 300µg, vit. B12 3µg. Extrakt z nechtíka (Flora 
GLO Luteín) 100 mg, čučoriedkový extrakt 30 mg, výťažok z kôry pobrežnej 
borovice 10 mg. 

fin Visistrong NEW

Váš kontakt: 

Odporučená denná dávka sa nesmie presiahnuť. Produkt nie je vhodný pre deti do 
3 rokov a na používanie ako náhrada rozmanitej stravy. Skladujte do 25° C, mimo 

dosahu detí. Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR.
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Starostlivosť o zrak - inovované 
zloženia

Výťažky z nechtíka, čučoriedok obohatené 
o vitamíny a minerály

Výživový doplnok Visitabs NEW obsahuje luteín a zeaxantín  
z kvetov nechtíka a čučoriedok, ktoré bývajú spájané so starostli-
vosťou o videnie človeka.

Balenie:  60 tabliet. Odporúčané dávkovanie: 1 tableta denne, kedykoľvek 
počas dňa, zapiť. Jedna tableta obsahuje: luteín 10 mg, zeaxantín 0,5 mg, 
extrakt z nechtíka (Flora GLO Luteín) 100 mg, čučoriedkový extrakt 15 mg.
Luteín a zeaxantín - karotenoidy, dôležitá zložka očí. Vyššia koncentrácia je
v žltej škvrne, ktorá sa nachádza na očnej sietnici a je zodpovedná za centrálne 
videnie. Nechtík sa stará o pokožku, podieľa sa na hojení rán. Podporuje nor-
málnu funkciu pečene, čriev. Čučoriedky pôsobia ako antioxidant, podporujú 
tvorbu kolagénu v oku a normálnu činnosť kapilárnych ciev. Pycnogenol® 
z pobrežnej borovice pomáha chrániť bunky pred voľnými radikálmi, má 
priaznivý vplyv na mikrocirkuláciu krvi. Vitamín C prispieva k tvorbe kolagénu 
pre normálnu funkciu krvných ciev, kostí, chrupaviek, ďasien, kože a zubov. 
Vitamín E napomáha ochrane buniek pred oxidatívnym stresom. Kyselina 
listová podporuje krvotvorbu. Vitamín B6 je užitočný pre normálnu psychic-
kú činnosť. Vitamín B12 prispieva k činnosti nervovej sústavy, k tvorbe červe-
ných krviniek. Mangán podporuje energetický metabolizmus. Zinok sa stará 
o zrak, kosti, vlasy, nechty, pokožku a imunitu. 
Obsiahnuté látky sú vhodné pre osoby zvýšene namáhajúce svoj zrak, napr. 
vodičov, študentov, ľudí pracujúcich pri počítačoch, seniorov.

Výživové doplnky neobsahujú laktózu, sladidlá, kvasnice ani glutén.


