
Forever iVisionTM

Kompletní podpora očí v digitální době
V dnešní digitální době namáháme oči více, než kdykoli dříve. Spoléháme 
na ně, že odfiltrují UV paprsky a znečištění, zároveň je denně vystavujeme 
hodinám umělého modrého světla pocházejícího z mobilních zařízení, 
počítačů a televizorů. Péče o oči je důležitější než kdy předtím, abychom 
je ochránili před námahou a dlouhodobým poškozením. A i když správná 
výživa je první obrannou linií, většina jídelníčků neobsahuje doporučenou 
hladinu výživných látek a antioxidantů podporujících zrak.

Představujeme vám Forever iVision™, přelomový doplněk výživy, který vám 
usnadní péči o zrak na úplně nové špičkové úrovni. Jedinečné složení je 
nabité vitamíny, antioxidační silou, rostlinnými látkami a vědecky pokročilými 
složkami pro kompletní a moderní každodenní péči pro oči.

Forever iVision™ obsahuje výtažek z borůvek, vitamíny C a E, které přispívají 
k ochraně buněk před oxidativním stresem, dále vitamín A z betakarotenu, 
živiny obsažené v mrkvi a dalších potravinách, které přispívají k udržení 
normálního vidění. 

Forever vylepšil účinek betakarotenu přidáním zinku, který přispívá k udržení 
normálního vidění a k normálnímu metabolismu vitamínu A, což může 
pomoci zvýšit jeho biologickou dostupnost.

Pokud existuje jedna složka, která skutečně dělá z iVision™ budoucnost 
očních doplňků, je to klinicky studovaný Lutemax®2020. Tato výkonná 
složka posouvá podporu očí na zcela novou úroveň tím, že pomáhá očím 
snižovat účinky modrého světla z digitálních zařízení a dalších zdrojů 
umělého světla jako jsou LED a kompaktní zářivky. Lutemax®2020 také 
poskytuje pokročilou podporu sítnici a vnitřní části oka, zejména makule, 
která zajišťuje nejostřejší a nejvýraznější vidění a řídí způsob, jakým oči 
zpracovávají barvy.

Lutein je složka často používaná v očních doplňcích. Dnešní digitální životní 
styl však vyžaduje více než samotný lutein. Proto Forever iVision™ 
s Lutemax®2020 obsahuje všechny tři karotenoidy, které se běžně vyskytují 
v makulárním pigmentu: lutein, zeaxantin a mezo-zeaxantin.

Forever iVision™ je ideální denní doplněk pro všechny, mladší i starší, kteří 
chtějí podpořit zdraví a dlouhověkost svého zraku a očí. Všichni mohou 
profitovat z účinných složek obsažených v této moderní receptuře.

Díky progresivním ingrediencím, které Forever iVision™ s Lutemax®2020 
přináší, jasně uvidíte, proč se jedná o dokonalý doplněk pro naši digitální 
dobu. 

RYCHLÁ FAKTA
• Podporuje zdravý zrak
• Pomáhá redukovat vliv modrého světla   

z digitálních zařízení
• Podporuje rychlost zpracování vizuálního vjemu
• Obsahuje všechny tři karotenoidy potřebné pro 

zdraví očí

OBSAHUJE
60 měkkých gelových kapslí

NÁVOD K POUŽITÍ
Užijte dvě kapsle denně jako doplněk stravy.

CERTIFIKÁTY
Kosher Certified, Halal Certified

DALŠÍ INGREDIENCE 
Slunečnicový olej, rybí želatina, zvlhčovadlo (glycerol), 
Lutemax®2020 - extrakt z měsíčku (Tagetes erecta) 
(lutein a zeaxantin), vitamín C (kyselina askorbová), 
vitamín E [d-alfatokoferol, sójový olej], stabilizátor 
(včelí vosk), voda, borůvky (Vaccinium myrtillus) 
- extrakt z plodů, olej ze semen mrkve (Daucus 
carota subsp. sativus) [olej z mrkve, řepkový olej, 
slunečnicový olej], zinek (oxid zinečnatý), šťáva 
z černé mrkve (Daucus carota subsp. sativus), 
vitamín A (betakaroten). 
Informace pro alergiky: alergeny jsou vyznačeny 
tučně.
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DOPLŇKY VÝŽIVY

NUTRIČNÍ HODNOTY
Počet denních dávek v balení: 30
Doporučená denní dávka: 2 tablety

                                                                 Množství     DDD**

Vitamín A (RE)                                                250 µg         31 %
Vitamín E (α-TE)                                              30 mg       250 %
Vitamín C                                                         80 mg       100 %
Zinek                                                                12 mg       120 %
Extrakt z plodů borůvek                                   30 mg                -
   (standardizovaný na 10 % antokyanů)
Lutemax® 2020* - extrakt z květů měsíčku    100 mg
   Lutein 20 %                  20 mg                                                -
   Zeaxanthin 4%              4 mg                                                 -

**Doporučená denní dávka
- DDD není stanovena 

Bez lepku


