
Προστατέψτε την υγεία
των ματιών σας από τον αυξημένο
κίνδυνο απώλειας όρασης

Ενδείκνυται:
■ Σε ασθενείς με ΗΕΩ (εκφύλιση της ωχράς κηλίδας)
■ Κατά των ελευθέρων ριζών και των βλαβών

από την μπλέ ηλιακή ακτινοβολία
■ Ισχυρό αντιοξειδωτικό

Περιέχει:
10 mg λουτεΐνης | 1 mg Zεαξανθίνης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ



Το OPTIC SENIOR συνιστάται σε άτομα άνω των 50 ετών με αυξημένο κίνδυνο απώλειας όρασης, σε άτομα που εργάζονται 
μακροχρόνια σε υπολογιστή με τεχνητό ή χαμηλό φώς, σε άτομα που διαβάζουν πολλές  ώρες ή οδηγούν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, καθώς επίσης και σε άτομα που εκτίθενται σε ισχυρό ηλιακό φως. 

Το OPTIC SENIOR είναι μια πηγή λουτεΐνης, ζεαξανθίνης, ανθοκυανίνης από το Ευρωπαϊκό βατόμουρο, προ-ανθοκυανίνης 
από τα κουκούτσια του σταφυλιού και βιταμίνης Β1. Η βήτα-καροτένιο που περιέχεται είναι μια προσβάσιμη βιολογική μορφή 
της βιταμίνης Α όπου, όπως έχει αποδειχθεί επιστημονικά, τα  σκευάσματά της μαζί με τη ριβοφλαβίνη και τον ψευδάργυρο 
συμβάλλουν στη διατήρηση της σωστής  όρασης. 

Τα επίσης ειδικά επιλεγμένα συστατικά του OPTIC SENIOR όπως ο ψευδάργυρος, η ριβοφλαβίνη και η βιταμίνη Α βοηθούν στην 
σωστή όραση. Επιπλέον η βιταμίνες C & E, ο ψευδάργυρος και η ριβοφλαβίνη συμβάλλουν  στην κυτταρική προστασία του 
σώματος έναντι της διαδικασίας οξείδωσης λόγω του άγχους.

Το σκεύασμα περιέχει επίσης βιταμίνες C, B6, B12 και ριβοφλαβίνη, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της  κόπωσης και της 
εξάντλησης. 

Συστατικά: Vitamin C (L- ascorbic acid), Lutein, Zinc (Zinc gluconate), Vita-
min E (DL-alpha-tocopheryl), Ξηρό εκχύλισμα Ευρωπαϊκού βατόμουρου (Vac-
cinium myrtillus) με σταθερό περιεχόμενο 25% ανθοκυανίνων, Ξηρό εκχύλισμα 
κουκουτσιών σταφυλιού (Vitis vinifera) με σταθερό περιεχόμενο 95% προ-
ανθοκυανίνες, Provitamin A (Beta-carotene), Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochlo-
ride), Zeaxanthin, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1, (Thiamine hydrochloride), 
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

Δοσολογία: 1 δισκίο ημερησίως.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο πωλήσεων της 
Uplab  ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας.
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