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VISION ESSENTIALS
Artikelnummer:

24758

Innehåll: 90 softgel

Summering
Det senaste visionära hälsosupplementet baserat på nytillkommen vetenskap inkorporerar en kraftigt verkande
blandning av vitaminer och antioxidanter bevisade att stödja och upprätthålla ögonhälsa. Den speciella blandningen av
antioxidanter i Vision Essential kan hjälpa sakta ner stegring
av AMD (åldersrelaterad makuladegeneration). Formeln är
baserad på NIH’s Åldersrelaterade Ögonsjukdomstudie I och
II (AREDS) formulering vilken funnit att en kombination av antioxidanter kunde sakta ner stegring av AMD.

FÖRDELAR
Antioxidanter från den karotenoida kemiska familjen såsom
beta karoten, lutein och zeaxantin spelar en viktig roll för ögats
hälsa. Kliniska studier demonstrerar att lutein och zeaxantin är
koncentrerade till näthinnan och ögats lins. Låg koncentration
av dessa ämnen i näthinnan associeras med åldersrelaterad
makuldegeneration (AMD). Supplement med höga nivåer lutein kan återställa luteinkoncentrationen i näthinnan. Ytterligare supplement av vitamin C, E och A (i form av betakarbonat) tillsammans med zink och koppar minskade angrepp av
AMD. Ytterligare stöd för ögonen kommer från äganderättsskyddad blandning av bär inkluderade i Vision Essentials™.
Denna äganderättsskyddade bärblandning innehåller antocyanidiner, antioxidanta ämnen som främjar Kärlsystemet i ögat,
vilket reducerar risken för diabetesretinopati.

Vision Essentials™ innehåller följande aktiva ingredienser: vitamin C, vitamin E, zink, naturlig beta karoten,
lutein, zeaxantin och antocyanidiner från vilda skogsbär, vilda blåbär, jordgubbar, tranbär, fläderbär och
jordgubbar.
Vision Essentials™ är ett lila krystalinpulver som är
vattenlösligt. Förutom de aktiva ingredienserna, innehåller varje kapsel silikondioxid, mikrokrystalin, cellulosa och är packad i vegetarisk kapsel.

VISION ESSENTIALS
Viktigaste näringsvärden per servering

%Dagligt värde*

700mg

Vitamin C (som Askorbinsyra)
VITAMIN e

100 IU

333%

vitamin a

5000 IU

100%

ZINK
lutein

 Potent Bärblandning laddad med antioxidanter som främjar kroppens neutralisering av fria radikaler*

10 mg

zeaxanthin

2 mg

Äganderättsskyddad bärblandning

 En mix av fett- och vattenlösliga antioxidanter för att ge
större skydd mot reaktiva syreföreningar*
 En blandning av antioxidantrika bär som främjar hälsosam
syn. *

Rekommenderad användning
Ta 2 kapslar per dag med måltid.

Ingredienser
Fruktpulver (Vilda blåbär, Jordgubbar & Tranbär), Extrakt från Vilda skogsbär, extrakt från Fläderbär och pulver av Jordgubbsfrön.
Hydroxypropylmetylcellulosa och Mikrokrystalincellulosa.
För mer information besök www.unicity.com

