
 
Informace pro použití, čtěte pozorně! 

 

Pro-Visio Forte tbl. 
 

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

 

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 potřebných 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.  
 
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 substance. Tzv. „volné radikály“. Ty je třeba rychle 
odbourat. Jinak sítnici poškozují 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 vhodný pro oči namáhané dlouhým čtením, noční jízdou v autě, prací na 
PC nebo sledováním televize.  
 
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. 
 
Jedna tableta na každý den obsahuje:  

 

 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 % 
 RVH* - referenční výživová hodnota 
 
Doporučení denní dávka:  
Pro dospělé a dospívající 1 tableta denně. Tabletu nepolykat! Při cumlání nechat 
rozpustit v ústech. 
 
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 stravy. 
 
Nevhodné pro děti. V případě těhotných a kojících žen konzultovat použití s lékařem. 
Přípravek neobsahuje konzervační látky, sacharózu ani mléčný cukr,  
proto jej mohou užívat i diabetici. 
Nadměrná konzumace může mít projímavý účinek. 
 
Uchovávejte při teplotě 10-25̊ C v dobře uzavřeném obalu. 
Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním světlem. 
Minimální trvanlivost je vyznačena na vnějším obalu. 
 
 
Výrobce: UNIMED PHARMA®, spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, 
Slovenská republika. 
 


