
Opakowanie: 60 kapsułek

KOMFORT WIDZENIA

Kapsułki z dodatkiem witamin, cynkiem i ekstraktami z roślin

Forever iVision

Suplement diety, 
który wyostrzy Twoje spojrzenie.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  autorska kompozycja substancji 
bioaktywnych, które odżywiają, 
chronią i regenerują oczy

•  polecana osobom, które pracują 
w warunkach szczególnego 
obciążenia wzroku 

•  witamina A oraz cynk pomagają 
w utrzymaniu prawidłowego 
widzenia

•  źródło luteiny, zeaksantyny oraz 
antocyjanów, wykazujących 
działanie antyoksydacyjne

KOD: 624

Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety. 

Prowadzenie zdrowego trybu życia  
i stosowanie zrównoważonej diety 

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

W dzisiejszym, cyfrowym świecie nasze oczy pracują 
ciężej, niż kiedykolwiek wcześniej. Każdego dnia przez 
długie godziny wystawiamy je na poświatę urządzeń 
mobilnych i ekranów komputerów. Praca w sztucznie 
oświetlonych, klimatyzowanych pomieszczeniach 
oraz wszechobecne zanieczyszczenia powietrza 
prowadzą do nieprzyjemnych dolegliwości oczu, 
podrażnień, a nawet bólu i zaniku ostrości widzenia.

FOREVER iVISION to preparat stworzony po to, 
aby zapewnić odpowiednie odżywianie i ochronę 
Twoich oczu. W recepturze Forever iVision nie brak 
witamin, przeciwutleniaczy i substancji roślinnych, 
które kompleksowo wspierają prawidłową pracę 
narządu wzroku. Nasz unikalny produkt kryje w so-
bie specjalnie opracowany i klinicznie przebadany 
ekstrakt z KWIATÓW AKSAMITKI, zawierający 
luteinę i zeaksantynę. Substancje te, podobnie 
jak antocyjany zawarte w ekstrakcie z BORÓWKI 
CZARNEJ oraz WITAMINA E pomagają w ochronie 
komórek przed stresem oksydacyjnym. Zawarta 
w preparacie WITAMINA A oraz CYNK pomagają 
w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Dodatkowo 
cynk przyczynia się do utrzymania właściwego 
metabolizmu witaminy A. Wysoka zawartość WI-
TAMINY C przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia.

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 kapsułki dziennie, popijając 
wodą.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na 
którykolwiek ze składników produktu.

SKŁADNIKI: olej słonecznikowy, żelatyna z ryb, substancja 
utrzymująca wilgoć - glicerol, ekstrakt z kwiatów aksamitki 
wzniesionej (Tagetes erecta) Lutemax; witamina C (kwas L 
-askorbinowy), witamina E (octan D-alfa-tokoferylu, olej sojowy), 
stabilizator - wosk pszczeli, woda, ekstrakt z owoców borówki 
czarnej (Vaccinium myrtillus), oleje roślinne: z nasion marchwi 
(Daucus carota), rzepakowy, z nasion słonecznika; cynk (tlenek 
cynku), sok z czarnej marchwi (Daucus carota subsp. Sativus), 
witamina A (beta-karoten). 

Zawartość składników 
w zalecanej porcji dziennej

w 2 kapsułkach

Witamina C 80 mg/100%*

Ekstrakt z owoców borówki czarnej
   w tym: antocyjany

30 mg
3 mg

Cynk 12 mg/120%*

Ekstrakt z kwiatów aksamitki
   w tym:  luteina 

zeaksantyna

100 mg
20 mg
4 mg

Witamina E 30 mg/250%*

Witamina A 250 μg/31%*

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Zobacz różnicę  
z Forever iVision.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

nie testowano
na zwierzętach

bez glutenu
bez

GMO
bez

konserwantów
bez

dodatku cukru
dla

wegetarian

recykling
dla

wegan
bez 

parabenów
nie testowano
na zwierzętach

bez glutenu
bez

GMO
bez

konserwantów
bez

dodatku cukru
dla

wegetarian

recykling
dla

wegan
bez 

parabenów

ko
nt

ro
la

 w
ag

i
ps

zc
ze

le
 o

d
ży

w
ia

ni
e

p
ie

lę
gn

ac
ja

za
d

ba
na

 s
kó

ra
su

p
le

m
en

ta
cj

a
al

oe
so

w
e 

w
sp

ar
ci

e

6362


