Вижън капс хранителна добавка за по-добро зрение

За добро зрение и правилно функциониране окото има нужда от някои витамини,
микроелементи и растителни пигменти, които си набавя с добре балансираната храна.
Условията на съвременния живот подлагат окото на допълнителен стрес и напрежение
(нездравословно хранене, слънчеви UV лъчи, работа пред монитор, вредни газове от коли,
тютюнопушене, употреба на алкохол, стрес). В резултат на това се образуват голямо количество
свободни радикали, които атакуват клетките на окото и водят до увреждане както на лещата,
така и на ретината.
В тези случаи е добре да подпомогнем нормалното хранене с прием на хранителни добавки,
съдържащи някои витамини и други основни вещества, които не се синтезират в човешкото
тяло.
Всяка капсула Вижън Капс съдържа балансирана комбинация от следните съставки:
Витамини: Витамин A (Retinyl acetate) - 0,385 mg (1120 IU); Витамин E - 16,5 mg; Витамин B2
(Riboflavin) - 1,43 mg; Витамин B3 (Niacinamide) - 5,28 mg; Витамин C (Ascorbic Acid) – 103,5 mg;
β-каротин – 0,94 mg; Цинк – 5 mg;
Каротeноиди: Лутеин (E161b) 7,2 mg; Зеаксантин – 0,912 mg;
Помощни вещества: магнезиев стеарат (Е470b); целулоза, микрокристална (Е460); желатин;
оцветители: брилянтно синьо FCF (Е133); кандурин сребърен блясък (Е171 (Е555)).

Витамини А, Е и С - имат антиоксидантни свойства срещу свободните радикали.
Храни, богати на витамин А: черен дроб, раци, бяла риба, пълномаслено мляко, масло,
сметана, сирене и яйца.
Витамин А участва в зрителния процес и е отговорен за адаптацията на окото към светло и
тъмно, тъй като спомага за образуването на зрителния пигмент на ретината.

Витамин А и бета каротин са елементи за подобряване на нощното виждане, за
предотвратяване на напрежението и дразненето в окото. Бета каротинът е вещество, което се
превръща във витамин А в човешкото тяло.
Много плодове и зеленчуци, включително моркови, грах, червени чушки, домати, зеле,
карфиол, спанак, броколи, кайсии, пъпеш, тиква, праскови и диня са добър източник на бетакаротин.
1

Витамин Е предпазва очите от факторите на околната среда, които причиняват увреждане на
зрителния орган като катаракта и "сухо око". Той е мощен антиоксидант, активен срещу
свободните радикали. Нормално се открива в слънчогледовото олио, ядки и бадеми, зелени
листни зеленчуци (спанак и зеле), домати, тиква, броколи, авокадо, маслини.
Витамин С е от съществено значение при предпазване от развитието на някои очни
заболявания като катаракта, глаукома и диабетна ретинопатия, които могат да доведат до
слепота. Витамин С (известен също като аскорбинова киселина) е водно-разтворим витамин и
мощен антиоксидант.
Поддържа здравината на съединителната тъкан, включително
подпомага структурирането на колагена, който се намира в роговицата и стъкловидното тяло
на окото. Съдържа се в чушки,цитрусови плодове, горски плодове, картофи, домати и зелени
листни зеленчуци.
Витамините от група В осигуряват на тялото енергия и са с доказан укрепващ ефект върху
нервната система, кожата и очите. Витамин В2 спомага за правилното функциониране на
роговицата на окото. Откриват се в черен дроб, месо, риба, млечни продукти, някои плодове и
зеленчуци.
Цинкът помага на организма да абсорбира и поглъща витамин А, а също съдейства на
антиоксидантните в тялото ни при битката им със свободните радикали. Доказаните му
свойства са в предпазване от дегенерация на макулата и нощна слепота. Препоръчва се и при
синдрома на "уморените очи“. Открива се в мляко, сирене, мая, фъстъци, фасул,
пълнозърнести зърнени храни, кафяв ориз, картофи, кисело мляко, тиквени семки.

Лутеин и зеаксантин – съдържат се в почти всички зеленчуци със зелен цвят. В големи
количества се откриват в централната част на ретината - "макулата", отговорна за централното
зрение и за най-високата зрителна острота. Там участват в образуването на т.нар. макулен
пигмент. Лутеин и зеаксантин имат антиоксидантен и поглъщащ слънчевата светлина ефект
(особено синия спектър).

Вижън Капс, хранителна добавка за по-добро зрение, съдържа важни съставки, необходими за
подпомагане и предпазване на основните компоненти на окото – леща, ретина и кръвоносни
съдове.
•

Подпомага подобряването на зрителната острота.

•
Съдейства за предпазване на зрението от увреждане, причинено от свободните
радикали отделящи се от цигарен дим, прием на лекарства, замърсен въздух, UV лъчи и др.
•

Намалява риска от катаракта /перде/ и възрастова макулна дегенерация.

•
Подпомага укрепването на капилярите, предотвратява образуването на тромби в
ретината.
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•
Подобрява адаптацията на окото към светлина и тъмнина /препоръчва се при нощно
шофиране/.
•

Съдържа в оптимални дози най-важните антиоксиданти за здравето на очите.

Начин на употреба: Приема се през устата с достатъчно количество течност.
Препоръчителна дневна доза: 1 или 2 капсули
Вижън Капс не са подходящи за приложение при деца под 12 години, както и по време на
бременност и кърмене.
Да не се превишава препоръчваната дневна доза.
Вижън Капс не могат да бъдат използвани като заместител на разнообразното хранене.
Съхранение: При температура под 25ºС.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Производител: Балканфарма - Разград АД
бул. “Априлско въстание”68,
7200 Разград, България
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