
Informácie o používaní, čítajte pozorne!

Pro-Visio Forte tbl.
Prírodný produkt.

Výživový doplnok s obsahom luteínu, zeaxantínu, čučoriedkového 
extraktu, selénu a vitamínu E.

Prečo Pro-Visio Forte? 
Zachovať si silu zraku je pre kvalitný život nutnosťou.
Vidieť ostro, rozlišovať farby, prispôsobovať videnie svetlu i tme a vní-
mať okolie nám umožňuje zložitá metabolická výmena v oku. Tá však 
funguje správne len vtedy, ak je zabezpečený dostatočný prísun po-
trebných živín do oka. Tieto živiny musia byť do organizmu dodávané 
potravou, pretože telo ich nedokáže samo vytvoriť. Ak nie sú v potra-
ve v dostatočnom množstve a kvalite, oko je ohrozené. Čím je človek 
starší, tým je ohrozenie očí a pokles ich výkonnosti bez potrebných 
živín väčšie. Súvislosť medzi funkciou očí a výživou bola nepochyb-
ne preukázaná. Podávanie prírodných látok, ktoré oko potrebuje, oči 
chráni a prospieva ich výkonnosti. Základnými prírodnými látkami, 
ktoré Pro-Visio Forte obsahuje sú luteín, zeaxantín a antokyanidíny, 
ktoré prispievajú k správnej funkcii a výkonnosti očí. 

Ako Pro-Visio Forte pôsobí?
Po dopade svetla do oka vzniká v zmyslových bunkách sietnice 
vzruch, ktorý sa odvádza do mozgu a tu si videnie uvedomujeme. 
Po odznení vzruchu zostávajú v bunkách sietnice vysoko reaktívne 
substancie tzv. voľné radikály. Tie treba rýchlo odbúrať lebo inak siet-
nicu poškodzujú a tým môže dochádzať  k predčasnému starnutiu 
zmyslových buniek alebo až k strate zraku. K odbúravaniu voľných 
radikálov má telo svoj vlastný ochranný antioxidačný systém, ktorý 
však k svojej funkcii potrebuje nevyhnutné živiny. 

Pre koho je prípravok Pro-Visio Forte vhodný?
Prípravok je vhodný pre starších ľudí, najmä na udržanie kvality vi-
denia a adaptability zraku za rôznych svetelných podmienok. Je tiež  
vhodný pre oči namáhané dlhým čítaním, nočnou jazdou v aute, 
prácou s PC alebo pozeraním TV. Jeho prírodné zložky luteín a ze-
axantín  chránia oči po operácii sivého zákalu pred svetlom, ktoré 
nadmerne preniká do oka cez umelú vnútroočnú šošovku. Môžu ho 
užívať aj diabetici. 

Ako sa Pro-Visio Forte užíva?
Užíva sa len jedna tableta denne. Tabletu neprehĺtajte! Nechajte ju 
voľne rozpustiť v ústach ako cukrík so sviežou chuťou čučoriedok. 
Prípravok sa môže užívať dlhodobo. 
 
Zloženie/ 1 tableta:
Náhradné sladidlo sorbitol, štandardizovaný prírodný extrakt z nech-
tíka lekárskeho (luteín a zeaxantín), DL-α-tokoferolacetát 50 %-ný 
(vitamín E), sušená čučoriedková šťava, 25 % štandardizovaný 
prírodný extrakt z čučoriedkových plodov (antokyanidíny), regulátor 
kyslosti citrónan sodný, prírodne identická čučoriedková aróma, proti-
hrudkujúce látky stearan horečnatý rastlinného pôvodu, trikremičitan 
horečnatý a seleničitan sodný.

Význam luteínu a zeaxantínu pre oko:
Karotenoidy luteín a zeaxantín sú v oku vo vysokej koncentrácii. 
Patria medzi dôležité silné antioxidanty. Luteín sa ukladá jednak do 

šošovky, jednak do miesta najostrejšieho videnia v centre sietnice 
(makula). Pôsobí ako fi lter, ako „prírodné slnečné okuliare“, ktoré 
absorbujú škodlivé svetelné žiarenie. Luteín a zeaxantín chránia 
miesto najostrejšieho videnia v centre sietnice pred oxidačným 
poškodením.

Význam čučoriedkového extraktu pre oko:
Aktívnou zložkou čučoriedkového extraktu sú antokyanidíny, ktoré 
zlepšujú regeneráciu rodopsínu v tyčinkách oka, čím prispievajú 
k zlepšeniu videnia za šera. Skúšky vykonané u pilotov lietadiel 
a vodičov automobilov ukázali, že čučoriedkový extrakt s obsahom 
antokyanidínov zlepšil nočné videnie a adaptáciu na tmu. Ďalšie dô-
ležité účinky čučoriedkového extraktu sú: antioxidačný, protizápalový 
a antiaterosklerotický. Antokyanidíny súčasne zmenšujú priepustnosť 
drobných ciev a tým zamedzujú kapilárnemu krvácaniu. Na základe 
pokusov na ľudských tkanivách a na zvieratách sa predpokladá po-
zitívny vplyv na zvýšenú priepustnosť ciev u ľudí postihnutých cuk-
rovkou.

Význam vitamínu E a selénu pre oko:
Vitamín E a selén majú antioxidačné účinky. Hrajú významnú úlohu 
v ochrane bunkových membrán, podporujú cievnu cirkuláciu. Selén 
prispieva k pružnosti tkanív. Selén a vitamín E účinkujú synergicky.

Pro-Visio Forte – doplnok stravy s prírodnými zložkami, ktoré 
oko denne potrebuje

Odporúčaná denná dávka:
Pre dospelých a dospievajúcich 1 tableta denne alebo sa riadiť 
pokynmi očného lekára.

Balenie:  10 tabliet, hmotnosť obsahu 7,4 g
   30 tabliet, hmotnosť obsahu 22 g
   60 tabliet, hmotnosť obsahu 44,1 g

Upozornenie:
Odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Výživový doplnok 
sa musí uskladňovať mimo dosahu malých detí. Užívanie výživového 
doplnku nie je náhradou pestrej  a vyváženej stravy. Nevhodné pre 
deti, v prípade tehotných a dojčiacich žien konzultovať použitie s le-
károm. Výživový doplnok je vhodný aj pre diabetikov. Nadmerná kon-
zumácia môže mať laxatívny účinok. Neobsahuje konzervačné látky 
a mliečny cukor. Uchovávajte pri teplote 10-25 °C v dobre uzavretom 
obale. Chráňte pred vlhkom, mrazom a priamym slnečným svetlom. 
Minimálna trvanlivosť je vyznačená na vonkajšom obale.

Hmotnosť/ 1 tbl. g/100g  %DVD*

Luteín 10 mg 1,36 Neurčené

Zeaxantín 0,5 mg 0,07 Neurčené

Antokyanidíny 5 mg 0,70 Neurčené

Vitamín E 15 mg 2,04 125 

Selén 50 μg 0,007 90

Využiteľná energetická hodnota: 1759 kJ/100g (12,93 kJ/tbl.)
%DVD* - doporučená výživová dávka na deň

Výrobca: UNIMED PHARMA®, spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
1-SK/CZ



Informace pro použití, čtěte pozorně!

Pro-Visio Forte tbl. 
Přírodní produkt.

Doplněk stravy s obsahem luteinu, zeaxantinu, borůvkového extraktu, 
selenu a vitamínu E.

Proč Pro-Visio Forte? 
Uchovat si sílu zraku je pro kvalitní život nezbytnou nutností. 
Vidět ostře, rozlišovat barvy, přizpůsobovat vidění světlu i tmě 
a vnímat okolí nám umožňuje složitá metabolická výměna v oku. Ta 
však funguje správně jen tehdy, je-li zajištěn dostatečný přísun po-
třebných živin do oka. Tyto živiny musí být do organismu přiváděny 
potravou. Nejsou-li v potravě v dostatečném množství a kvalitě, tělo 
je nedokáže samo vytvořit. Oko je ohroženo. Čím je člověk starší, tím 
je ohrožení očí a pokles výkonnosti očí bez potřebných živin větší. 
Souvislost mezi funkcí očí a výživou byla nepochybně prokázána. 
Podávání přírodních látek, které oko potřebuje, chrání oči a velmi pro-
spívá výkonnosti očí. Základními přírodními látkami, které Pro-Visio 
Forte obsahuje, jsou lutein, zeaxantin a antokyanidiny, které přispívají 
ke správné funkci a výkonnosti očí.

Jak Pro-Visio Forte působí?
Po dopadu světla do oka vzniká ve smyslových buňkách sítnice 
vzruch. Ten se odvádí do mozku. Zde si viděné uvědomujeme. Po 
odvodu vzruchu zůstávají v buňkách sítnice vysoce reaktivní substan-
ce. Tzv. „volné radikály“. Ty je třeba rychle odbourat. Jinak sítnici po-
škozují a mohou vést až k předčasnému stárnutí smyslových buněk. 
V nejhorším případě i ke ztrátě zraku. K odbourávání volných radikálů 
má tělo vlastní ochranný antioxidační systém. Ten však potřebuje ke 
své funkci nezbytné živiny. 

Pro koho je přípravek Pro-Visio Forte vhodný?
Přípravek je zvláště vhodný pro starší lidi k udržení kvality vidění 
a adaptability zraku na různé světelné podmínky. Je též vhodný pro 
oči namáhané dlouhým čtením, pro oči namáhané u monitoru počí-
tače nebo televize. Je velmi vhodný pro oči namáhané noční jízdou 
v autě. Jeho přírodní složky lutein a zeaxantin chrání oči po operaci 
šedého zákalu před světlem, které nadměrně proniká do oka přes 
umělou nitrooční čočku. Mohou jej užívat i diabetici. 

Jak se Pro-Visio Forte užívá?
Užívá se jen jedna tableta denně. Tabletu nepolykejte! Nechte ji 
rozpustit v ústech jako bonbón se svěží chutí borůvek. Přípravek se 
může užívat dlouhodobě. 

Složení/ 1 tableta: 
Náhradní sladidlo sorbitol, standardizovaný přírodní extrakt z měsíčku 
lékařského (lutein a zeaxantin), DL-α-tokoferolacetát 50%-ní (vitamín 
E), sušená borůvková šťáva, 25% standardizovaný přírodní extrakt 
z plodů borůvek (antokyanidiny), regulátor kyselosti citronan sodný, 
přírodně identické borůvkové aroma, protihrudkující látky stearan 
hořečnatý rostlinného původu, trikřemičitan hořečnatý a seleničitan 
sodný.

Význam luteinu a zeaxantinu pro oko: 
Karotenoidy lutein a zeaxantin jsou v oku ve vysoké koncentraci. Patří 

mezi důležité, silné antioxidanty. Lutein se ukládá do jednak do čoč-
ky, jednak do místa nejostřejšího vidění v centru sítnice. Působí jako 
fi ltr. Jako „přírodní sluneční brýle“, které absorbují škodlivé světelné 
záření. Lutein a zeaxantin chrání místo nejostřejšího vidění v centru 
sítnice před oxidačním poškozením.

Význam borůvkového extraktu pro oko:
Aktivní složkou borůvkového extraktu jsou antokyanidiny. Ty zlepšují 
regeneraci zrakového barviva rodopsinu v tyčinkách oka. Tím výraz-
ně přispívají ke zlepšení vidění za šera. Zkoušky vykonané u pilotů 
letadel a řidičů automobilů ukázaly, že antokyanidinový extrakt z borů-
vek zlepšil noční vidění a adaptaci na tmu. Ostatní důležité účinky bo-
růvkového extraktu jsou: antioxidační, protizánětlivý a anti-ateroskle-
rotický. Antokyanidiny současně zmenšují propustnost drobných cév. 
Tím zamezují kapilárnímu krvácení. Na základě pokusů na lidských 
tkáních a na zvířatech se předpokládá snížení zvýšené propustnosti 
cév u lidí postižených cukrovkou.

Význam vitamínu E a selenu pro oko:
Vitamín E a selen mají antioxidační účinky. Hrají významnou roli 
v ochraně buněčných membrán, podporují cévní cirkulaci. Selen při-
spívá k pružnosti tkání. Selen a vitamín E účinkují synergicky.

Pro-Visio Forte – doplněk stravy s přírodními složkami, které 
oko denně potřebuje

Doporučení denní dávka: 
Pro dospělé a dospívající 1 tableta denně nebo se řídit pokyny očního 
lékaře. 

Balení:  10 tablet, hmotnost obsahu 7,4 g
 30 tablet, hmotnost obsahu 22 g
 60 tablet, hmotnost obsahu 44,1 g

Upozornění: 
Doporučená denní dávka se nesmí překročit.
Doplněk stravy se musí uskladňovat mimo dosah a dohled malých 
dětí. Doplněk stravy není určen jako náhrada pestré a vyvážené stra-
vy. Nevhodné pro děti. V případě těhotných a kojících žen konzultovat 
použití s lékařem. Přípravek neobsahuje konzervační látky, sacharó-
zu ani mléčný cukr, proto jej mohou užívat i diabetici. Nadměrná kon-
zumace může mít projímavý účinek.

Uchovávejte při teplotě 10-25° C v dobře uzavřeném obalu.
Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním světlem.
Minimální trvanlivost je vyznačena na vnějším obalu.

Hmotnost/ 1 tbl. g/100g  DVD*

Lutein 10 mg 1,36 Neurčeno

Zeaxantin 0,5 mg 0,07 Neurčeno

Antokyanidiny 5 mg 0,70 Neurčeno

Vitamín E 15 mg 2,04 125% 

Selen 50 μg 0,007 90% 
Využitelná energetická hodnota: 1759 kJ/100g (12,93 kJ/tbl.)
DVD* - doporučená výživová dávka na den

Výrobce: UNIMED PHARMA®, spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika.
1-SK/CZ


