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Vážení, 
děkujeme vám, že jste se rozhodli pro přípravek Orthomol® Vision, doplněk stravy. 
Výrobek společnosti Orthomol. Společnost Orthomol využívá veškerých svých 
zkušeností a vědecké odbornosti při vývoji ortomolekulárních mikroživin s cílem 
nabídnout Vám špičkové přípravky pro udržení dobrého zdravotního stavu. Na 
tomto příbalovém letáku najdete informace o přípravku a o jeho složkách i důleži-
té pokyny k užívání. Pokud máte další otázky, obraťte se prosím na svého lékaře  
a nebo lékárníka.

Co je Orthomol® Vision? 
Orthomol® Vision je doplněk stravy. Důležité mikroživiny pro oči. S luteinem  
a zeaxanthinem.

Vitamin A, vitamin B2 (riboflavin), zinek a omega-3 mastná kyselina DHA přispívají 
k udržení normálního stavu zraku. Přínosného účinku je dosaženo při denním 
příjmu 250 mg DHA. Vitamin C, vitamin E, zinek a selen přispívají k ochraně buněk 
před oxidativním stresem. Vitamin B1 (thiamin), vitamin B2 (riboflavin), vitamin 
B6, vitamin B12, vitamin C, biotin a niacin přispívají k normální činnosti nervové 
systavy. Zinek přispívá k normálnímu metabolismu sacharidů. Vitamin B1 (thiamin) 
přispívá k normálnímu energetickému metabolismu.

Jak se má přípravek Orthomol® Vision užívat?
Užívejte 3 tobolky (denní dávka v 1 sáčku), nejlépe najednou a zapijte větším 
množstvím tekutiny, denně během jídla nebo po jídle. Tobolky můžete také užívat 
v libovolném pořadí v průběhu celého dne.

Jak dlouho se má přípravek Orthomol® Vision užívat?
Mikroživiny jsou potřebné každý den, proto se doporučuje pravidelné dlouhodo-
bé užívání. Délku užívání konzultujte se svým lékařem.

Co je třeba dodržovat? 
• Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
•  Doplňky stravy nejsou náhradou pestré vyvážené stravy a zdravého životního 

stylu.
• Ukládejte mimo dosah dětí.
•  Těhotné a kojící ženy: prosím poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete pří-

pravek užívat.

Jaké jsou další užitečné informace? 
• Orthomol® Vision je bez lepku a laktózy.
•  Při užívání přípravku Orthomol® Vision se mohou objevit následující neškodné 

vedlejší účinky: občasné mírné říhání způsobené obsahem rybího tuku (omega-3 
mastné kyseliny) v tobolkách.

Jak se má přípravek Orthomol® Vision uchovávat?
Orthomol® Vision uchovávejte v suchu, chraňte před teplem. 

V jakých lékových formách je přípravek Orthomol® Vision k dostání?
Tobolky

Kde lze získat další informace? 
Pokud se chcete dovědět více o ortomolekulární nutriční medicíně, bez váhání nás 
prosím kontaktujte.

Vaše společnost
Orthomol GmbH

Výrobce:
Orthomol GmbH
Herzogstr. 30 
40764 Langenfeld 
Německo 
international-sales@orthomol.com 
www.orthomol.com

Prodávající:
IBI-International spol. s r.o.®
Senovážné náměstí 1463/5
110 00 Praha 1
Česká republika
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doplněk stravy



Obsah účinných látek

 Denní dávka (3 tobolkách) % DDD**
Vitaminy:
Vitamin A 600 µg RE° 75
Vitamin D 15 µg (600 IU°°) 300
Vitamin E  73 mg alfa-TE°°° 608
Vitamin C 200 mg 250
Thiamin 2 mg 182
Riboflavin 2.5 mg 179
Niacin 20 mg NE* 125
Vitamin B6 2.5 mg 179
Kyselina listová 400 µg 200
Vitamin B12 9 µg 360
Biotin 150 µg 300
Kyselina pantothenová 15 mg 250

Minerální látky:
Zinek 15 mg 150
Selen 60 µg 109
Chrom 60 µg 150

Fytonutrienty:
Lutein 10 mg ***
Zeaxanthin 2 mg ***
Lykopen 1 mg ***
Bioflavonoidy 50 mg ***
(z: citrusových plodů, hroznů a plodů bezinek)

Esenciální mastné kyseliny:
Omega-3 mastné kyseliny, včetně 360 mg ***
     Kyselina eikosapentaenová (EPA) 30 mg ***
     Kyselina dokosahexaenová (DHA) 300 mg ***

Balení obsahuje 30 denních dávek po 3 tobolkách (2,2g)  = netto 66 g. Jedna denní 
dávka = 3 tobolky.

Složení:
Rybí tuk (26,6 %), želatina, kyselina L-askorbová, zvlhčující látka: glycerol, rostlinné 
oleje (bodlákový, palmový, slunečnicový a olivový olej v různém poměru), glukonan 
zinečnatý, DL-α-tokoferyl acetát, extrakt z citrusových plodů s bioflavonoidy, emulgátor: 
mono a diglyceridy mastných kyselin, D-pantothenát vápenatý, nikotinamid, hroznový 
extrakt, emulgátor: lecitiny, směs tokoferolů, extrakt z rajčat obohacený lykopenem, 
extrakt z plodů bezinek, lutein (0,4 %), zeaxanthin (0,4 %), barvivo: oxidy a hydroxidy 
železa, pyridoxin+ hydrochlorid, thiamin-mononitrát, riboflavin, retinyl-palmitát, kyse-
lina pteroylmonoglutamová, chlorid chromitý (III), D-biotin, selenan sodný, kyanokoba-
lamin, cholekalciferol.

° RE = Trans-retinolekvivalent 
°° IU = Mezinárodní jednotky 
°°° alfa-TE = Alfa-tokoferolekvivalent 
* NE = Niacinekvivalent 
** %DDD = % doporučené denní dávky
*** Neexistuje žádné doporučení EU

PROVEDENY TESTY KVALITY 
Certifikováno podle  

ISO 22000/GMP
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