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Počet kapsúl v balení: 30 kapsúl
Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula denne
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Postaraj sa o Oči majstra

ProOptical® nie je pre každého.
Je pre vás.

*týka sa zložiek

Výživový doplnok ProOptical® je zdrojom prírodných zlúčenín 
s ochranným účinkom na orgán zraku, zachovávajúc pomer 
aktívnych látok. Výrobok sa skladá zo zložiek, ktoré boli 
klinicky testované.



ProOptical®

Prečo je pre vás:  

Tekutá fáza

  olej zo semien perily 
krovitej 

  luteín
  zeaxantín
  astaxantín

Pevná fáza
  výťažok zo šťavy 
z plodov aceroly

  lykopén
  organický zinok
  výťažok z plodov 
schizandry čínskej

  výťažok z kôstok 
hrozna

  výťažok z brusnice 
čučoriedkovej

  výťažok z plodov 
bazy čiernej

  výťažok z listov 
ríbezle čiernej

  výťažok z plodov 
arónie

  výťažok z tyčiniek 
šafranu

Pracujete za počítačom

Pracujete v škodlivých 
podmienkach pre oči

Pracujete v noci

Pracujete vonku

Ste vodič

Máte poruchu zraku

Máte viac ako 60 rokov

Máte kontakt so smogom

Dvojfázová kapsula

Výživový doplnok ProOptical® zo série Clinical Formula DuoLife 
má formu dvojfázovej kapsuly s upraveným, predĺženým 
uvoľňovaním. Inovatívna, dvojfázová forma je výnimočným 
spojením dvoch kapsúl – vonkajšej tekutej a vnútornej pevnej.

Výrobné procesy & klinické skúšky

Výživový doplnok ProOptical® obsahuje prírodnú, kryštalickú 
formu luteínu a zeaxantínu, ktorá pozitívne vplýva na rýchlosť a 
efektívnosť ich vstrebávania. Použitá technológia bola patentovaná 
a vypracovaná s cieľom maximalizovať pohlcovanie výživových 
zložiek a optimalizovať biologickú prístupnosť.

Výrobok obsahuje 14 štandardizovaných aktívnych 
látok, z toho:

 Luteín a zeaxantín
Pohlcuje modré svetlo a tým pozitívne vplýva na zmenšovanie 
fotochemických poškodení spôsobovaných viditeľným svetlom 
s krátkou vlnovou dĺžkou. Okrem toho spolu so zeaxantínom 
vytvára filter na časti sietnice zodpovedajúcej za zvláštne videnie, 
blokujúc modré svetlo a zahmlievanie silného svetla, a tým zvyšuje 
toleranciu očí na jasné svetlo. Je to obzvlášť dôležité, keď sú vaše 
oči exponované na intenzívne svetlo, také ako jas slnka, blesky 
fotoaparátov alebo osvetľujúce reflektory v noci.

 Astaxantín
Patrí do tej istej skupiny xantofylových karotenoidov ako luteín 
či zeaxantín, zlepšuje schopnosť akomodácie očí.  Okrem toho 
má význam pri regenerácii vráskovca, tým pozitívne ovplyvňuje 
eliminovanie pocitu únavy očí, ktorá trápi súčasných ľudí vzhľadom 
na prácu za monitormi, nedostatočné osvetlenie, UV žiarenie, a tiež 
vzhľadom na rôzne poruchy zraku. 

 Krocíny a safranal
Látky s antioxidačným účinkom, chránia oči pred škodlivým 
vplyvom ultrafialového žiarenia (UV).

 Vitamín C
Pochádzajúci z aceroly, pozitívne ovplyvňuje syntézu kolagénu, 
stavebného prvku sklovca očí.

 Organický zinok
Minerálna zložka, ktorá podporuje procesy videnia, sa v najväčšom 
množstve nachádza v sietnici oka. Jej nedostatok môže viesť ku 
krátkozrakosti.

 Mikrokapsulovaný lykopén
Zodpovedá za ochranu orgánu zraku pred škodlivým pôsobením 
voľných radikálov, okrem toho sa aktívne podieľa na prevencii 
pred makulárnou degeneráciou, a jeho účinok potvrdili 
klinické testy.

 Schizandrín
Je obsiahnutá v extrakte so schizandry čínskej a pozitívne vplýva na 
zlepšenie ostrosti videnia v tme.

 Polyfenoly 
Stimulujú očnú mikrocirkuláciu a priaznivo pôsobia na ostrosť videnia 
po zotmení.


