
 

 

Tájékoztató 

SuperOptic 

étrend-kiegészítő 

 

Omega-3 zsírsavakat (DHA) tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula a normál látás 

fenntartásához 

 

      

 

- Természetes Flora Glo® lutein és zeaxantin 

- Omega-3 zsírsavakkal és DHA-val 

- Vitaminok: A, C, E és B csoport 

- Ásványi anyagok: cink, mangán, réz, szelén 

- Omega-3 zsírsavakban gazdag 

 

Összetevőinek köszönhetően a SuperOptic hozzájárul a normal látás fenntartásához: 

 

Dokozahexánsav (DHA) 

hozzájárul a  normál látás fenntartásához  

 

Cink, B2-vitamin, A-vitamin 

hozzájárul a normál látás fenntartásához  

 

Szelén, mangán, E-vitamin, C-vitamin, cink, réz, B2-vitamin 

hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez 

 

Niacin, B6-vitamin, folsav, B12-vitamin  

hozzájárul a fáradtság és kifáradás érzésének csökkentéséhez 

 

A termék luteint és zeaxantint tartalmaz, amelyek a szemben (a sárgafoltban, más néven makulában) 

természetesen jelenlévő vegyületek. 

A lutein a retina és a szemlencse egyik összetevő anyaga. 

 

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.   

 

 

Hatóanyagok 
 

Napi adag egy kapszulában 

((NRV%)) 
 

 

Omega-3 zsírsavak 

Ebből: 

Dokozahexaénsav(DHA) 

Eikozapentaénsav (EPA) 

315 mg 

 

250 mg  

  65 mg  

 

  

C-vitamin  60 mg (75%) 

Niacin 18 mg (113%) 

Cink 15 mg (150%) 

Lutein 10 mg 

E-vitamin  10 mg (83%) 



 

 

Mangán 2 mg (100%) 

B6-vitamin  2 mg (143%) 

Riboflavin (B2-vitamin)  1.6 mg (114%) 

Réz 1000 µg (100%) 

Tiamin (B1-vitamin)  0,88 mg (80%) 

Zeaxantin 500 µg 

A-vitamin   400 µg (50%) 

Folsav (B9-vitamin) 200 µg (100%)  

Szelén 40 µg (73%) 

B12-vitamin  1 µg (40%) 

 

*NRV= napi beviteli referencia érték felnőttek számára 

 

Összetevők: 

Halolajból származó Omega-3 zsírsav, zselatin, C-vitamin (L-aszkorbinsav), nedvesítőszer (glicerin), 

kókusz- és pálmaolajból származó középhosszú szénláncú trigliceridek, sáfrányolaj, tömegnővelő szer 

(mikrokristályos cellulóz), B3 vitamin (nikotinamid), cink (cink-oxid), E-vitamin (DL-alpha-tokoferil-

acetát), lutein, stabilizátorok (szójalecitin, szilícium-dioxid), B6 vitamin (piridoxin-hidroklorid), 

mangán (mangán-szulfát), B2-vitamin (riboflavin), B1-vitamin (tiamin-mononitrát), réz (réz-szulfát), 

zeaxantin, A-vitamin (retinol-palmitát), folsav (pteroil-monoglutaminsav), színezék (vörös vas-oxid, 

sárga vas-oxid), szelén (nátrium-szelenát), B12 –vitamin (cianokobalamin). 

 

Javasolt adagolás: 

Naponta 1 kapszula. A kapszulát kis mennyiségű vízzel kell lenyelni. A készítményt étkezés közben 

kell bevenni. A kapszulát nem szabad elrágni vagy elszopogatni.  

 

Fontos figyelmeztetések: 

Ne alkalmazza, ha érzékeny a SuperOptic készítményben levő szójababból származó lecitinre, 

halolajra vagy a készítmény egyéb összetevőire. 

A készítmény várandós és szoptató nők, valamint 12 év alatti gyermekek nem ajánlott. 

Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet. 

 

A javasolt mennyiséget ne lépje túl. 

Száraz helyen, szobahőmérsékleten, gyermekektől elzárva tárolandó. 

 

A jótékony hatások 250 mg DHA bevételével érhetők el.  

 

Gyártó: Medana Pharma     Forgalmazó: PuckPharma Kft. 


