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VISION ESSENTIALS
Artikelnummer: 24758
inhoud: 90 softgels

Overzicht
Deze nieuwste visie op gezondheidssupplementen is gebaseerd op opkomende wetenschap en bevat een krachtige
mix van vitaminen en anti-oxidanten waarvan bewezen is dat
ze de gezondheid van het oog ondersteunen. De speciale
mix van van anti-oxidanten in Vision Essentials kan bijdragen
in het vertragen of AMD (een verouderig van de oogspier). De
formule is gebaseerd op de oog-gerelateerde ziektes onderzoeken Studie I en II (AREDS) formule waarin werd geconcludeerd dat een combinatie van anti-oxidanten de opkomst
van AMD kan vertragen.

VOORDELEN
Anti-oxidanten uit de chemische carotenoïden groep, zoals
beta-caroteen, luteïne en zeaxanthine, spelen een belangrijke
rol in de gezondheid van het oog. Klinische studies hebben
aangetoond dat luteïne en zeaxanthine zich concentreren op
en het netvlies en de lens van het oog. Lage concentraties
van deze verbindingen in de retina worden geassocieerd met
leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD). Het toevoegen van hoge dosis luteïne kan de luteïne concentratie in het
netvlies herstellen. Andere toevoegingen van vitaminen C, E
en A (in de vorm van beta-caroteen) vertragen, tezamen met
zink en koper, het begin van AMD. Het speciale mengsel van
bessen in Vision Essentials™ geeft aanvullende ondersteuning. Deze speciale mix van bessen bevat anthocyanidinen,
anti-oxidanten die de vasculatuur in het oog ondersteunt en
het risico van diabetische retinopathieën verlaagd.
 De krachtige bessenmix zit vol met anti-oxidanten die
helpen om de vrije radicalen in het lichaam te neutraliseren*
 Een mengsel van vet- en in water-oplosbare anti-oxidanten geeft een betere besherming tegen reactieve zuurstofdeeltjes*

Vision Essentials™bevat de volgende actieve ingrediënten; vitamin C, vitamin E, zink, natuurlijke beta-caroteen, luteïne, zeaxanthine en anthocyanidinen
van wilde blauwe bosbessen, wilde bosbessen, aardbeien, carnberry, vlierbessen en frambozen.
Vision Essentials™ is een paars gekristaliseerd poeder dat oplost in water. Behalve de actieve ingrediënten
bevat elke capsule siliciumdioxide, microkristallijne en
cellulose. Ze zijn verpakt in vegetarische capsules.

VISION ESSENTIALS
Hoeveelheid per portie

%Dagelijkse waarde*

700mg

Vitamine c (ascorbinezuur)
VITAMINe e
333%

100 IU

vitamine a
100%

5000 IU

zink

15 mg

Luteïne

10 mg

zeaxanthine

2 mg

Speciale bessenmix

100%

60 mg

 Een mix van anti-oxidantrijke bessen helpt een goed zich
te ondersteunen.*

Aanbevolen gebruik
Neem 2 capsules per dag tijdens de maaltijd.

Ingrediënten
Fruit poeders (wilde blauwe bessen, aarbei & cranberry), wilde bosbes fruitextract, Vlierbes extract en poeder van raspberry zaadjes.
Voor meer informatie bezoek onze website op: www.unicity.com

