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Formulă complexă cu
Vitaminele A, B2 şi Zinc, care contribuie la menţinerea vederii normale

Seleniul, care contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ

Ochiul, “prelungirea sistemului nervos”, este unul dintre cele mai uimitoare 
organe ale corpului uman, solicitat atât ziua, cât şi noaptea. Lucrul la calculator, 
privitul des la televizor, precum şi condusul autovehiculelor pe timp de noapte 
sunt activităţi deosebit de solicitante pentru ochi. 

Ochiul este compus dintr-un sistem de medii transparente, cu diferite densităţi şi o 
lentilă, cristalinul. Toate acestea au rolul de a proiecta imaginile exterioare 
la nivelul retinei.
În cel mai important strat al retinei, macula lutea (aşa-numita “pată galbenă”) se 
găsesc celulele care formează imaginea - celulele cu conuri şi bastonaşe. Celulele 
cu conuri au o densitate maximă la nivelul maculei lutea, unde practic se 
formează imaginile diurne, colorate. Celulele cu bastonaşe au o densitate mică la 
nivelul maculei lutea şi au rol în vederea nocturnă, în aprecierea nuanţelor de alb 
şi negru.
La menţinerea stării de sănătate şi a acuităţii vizuale contribuie diverşi factori, un 
rol important avându-l aportul de substanţe nutritive.

Locul cel mai important al retinei, macula lutea, este o zonă cu concentraţie 
ridicată de luteină şi xantine. Aceste substanţe din grupa carotenoidelor se găsesc 
în produsele vegetale, ca de exemplu, legumele verzi.

Vitamina A contribuie, împreună cu Vitamina B2, la menţinerea vederii normale. 
Microelementele Zinc şi Seleniu, împreună cu Vitaminele C şi E, contribuie la 
protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Vizual TOTAL
Omega-3 + Luteină

Compoziţie

Ulei de peşte, 
cu total acizi graşi Omega-3,
                                                 din care: 
             Acid eicosapentaenoic (EPA)
           Acid docosahexaenoic (DHA)
Luteină
Zeaxantină
Vitamina A
Vitamina C
Vitamina E
Vitamina B2
Zinc
Cupru
Seleniu

 per doză zilnică 
(= 1 capsulă)

 580 mg
 348 mg

 174 mg
   116 mg
    12 mg
     1 mg

 400 µg RE
 120 mg

             12  mg α-TE
   1,4 mg
   10 mg
    0,5 mg
  55 µg

*   conform prevederilor Regulamentului UE Nr. 1169/2011 
** nu există recomandare din partea Uniunii Europene (UE)

% din valoarea nutriţională 
de referinţă*

 **

 **
  **

 50 %
150 %
100 %
100 %
100 %
 50 %

100 % 

Fără lactoză

Fără gluten

Supliment alimentar

15C 15M 0Y 67K 65C 89M 0Y 10K0C 100M 91Y 0K 25C 35M 70Y 0K
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Mod de utilizare:
Se recomandă 1 capsulă zilnic, în timpul unei mese, cu suficient lichid, fără a se 
mesteca.

Atenţionări:
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de 
viaţă sănătos.
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici.
A se păstra la temperaturi ce nu depăşesc 25°C, în ambalajul original.
A nu se administra persoanelor alergice la peşte şi soia sau la oricare dintre 
celelalte ingrediente ale produsului.

Ambalaj: 30 capsule

Greutate netă: 38,9 g

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.ochi-sanatosi.ro
şi pagina de Facebook: www.facebook.com/OchiSanatosi.ro

Cunoaşteţi deja celelalte produse ale gamei Doppelherz® aktiv?    
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Producător:

Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg

Reprezentant în România: 
Queisser Pharma SRL
Str. Grigore Alexandrescu Nr. 89-97,
Etaj 1, Corpul B, Sector 1,
Bucureşti, cod 010624
Tel.: 021 / 311.24.20
www.doppelherz.ro
e-mail:       info@queisser.ro
Facebook:  Doppelherz România
Instagram: @doppelherz_romania

Comandă on-line pe  
www.sanatatelatineacasa.ro
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