
Informácie o používaní, čítajte pozorne! 

Pro-Visio tbl. 
30 tabliet 

 

Oko je zmyslový orgán, ktorý nás spája s okolitým svetom. Až 80% všetkých zmyslových informácií, ktorých význam 
neustále rastie, je prijímaných zrakom. V priebehu posledných desaťročí sa vplyvom pokroku výrazne predĺžila dĺžka 
ľudského života. Predlžovanie ľudského veku nesie so sebou riziko stále sa zhoršujúcich funkcií exponovaných telesných 
orgánov. Preto je v súčasnosti čoraz viac potrebné chrániť oči pred zhoršujúcimi sa negatívnymi vplyvmi vonkajšieho 
prostredia (TV, PC, slnečné žiarenie, intenzívne svetlo, cigaretový dym). Práve   PRO-VISIO je prípravok podporujúci túto 
ochranu. Prevezmime zodpovednosť a chráňme si zrakový orgán - naše najväčšie bohatstvo! 

 

Prípravok je vhodný: 

➢ pre namáhané a ,,stresované oči“ - stres navodený žiarením z monitora PC, televíznej obrazovky alebo intenzívnym 
svetlom 

➢ na zníženie rizika vzniku  vekom podmienených zmien oka, najmä vekom podmienenej makulárnej degenerácie 
 
Zloženie/ 1 tableta:  
Náhradné sladidlo sorbitol,  štandardizovaný prírodný extrakt z nechtíka lekárskeho (luteín a zeaxantín), DL-α-
tokoferolacetát (vitamín E), sušená čučoriedková šťava, štandardizovaný prírodný extrakt z čučoriedkových plodov 
(antokyanidíny), regulátor kyslosti citrónan sodný, prírodne identická čučoriedková aróma, protihrudkujúce látky stearan 
horečnatý rastlinného pôvodu  a trikremičitan horečnatý, seleničitan sodný. 

 Hmotnosť/ 1 tbl. g/100g %ODP*; %DVD** 

Luteín 6 mg 0,86 Neurčené 

Zeaxantin 0,3 mg 0,1 Neurčené 

Antokyanidíny 5 mg 0,71 Neurčené 

Vitamín E 30 mg 4,28 300 

Selén 50 µg 0,007 100 

Využiteľná energetická hodnota: 1060kJ/100g (7,42 kJ/tbl.) 

ODP* -  odporúčaný  denný príjem 

DVD** - doporučená výživová dávka  

 

Význam luteínu:  

Luteín patrí medzi dôležité silné antioxidanty, ktoré sú kľúčovou zložkou v mechanizme ochrany pred nepriaznivými 
účinkami oxidačných procesov (procesov starnutia) a voľných radikálov v ľudskom tele. Luteín je jedným z karotenoidov 
nájdených v ľudskom oku, ktorý v ňom zohráva dôležitú úlohu. Po vstrebaní sa ukladá do dvoch rozdielnych častí oka, do 
šošovky a do makuly  miesta najostrejšieho videnia v centre sietnice. Luteín tu pravdepodobne pôsobí ako filter, ktorý 
absorbuje časť svetelného žiarenia, čím chráni miesto najostrejšieho videnia sietnice pred oxidačným a možným svetelným 
poškodením. 

V štúdii prevedenej na Harvardskej univerzite vedci zistili,  že príjem 6mg luteínu na deň viedol k zníženiu rizika vekom 
podmienenej makulárnej degenerácie až o 43% v porovnaní so skupinou, kde tento príjem luteínu nebol. Súčasne bolo 
zistené, že zvýšeným príjmom karotenoidov je možné dosiahnúť zvýšenie  koncetrácie luteínu a zeaxantínu v krvi 
a následne aj v makule. Rizikovou skupinou pre vekom podmienenú makulárnu degeneráciu sú fajčiari, ženy, ľudia so 
svetlou farbou dúhovky, ktorí majú nižšie množstvo luteínu v mieste najostrejšieho videnia.  

 

Význam čučoriedkového extraktu pre oko: 

Aktívnou zložkou čučoriedkového extraktu sú antokyány (antokyanozidy), ktoré zlepšujú regeneráciu rodopsínu v tyčinkách 
oka, čím prispievajú k zlepšeniu videnia za šera. Skúšky vykonané u pilotov lietadiel, vodičov automobilov ukázali, že 
čučoriedkový extrakt s obsahom antokyánov zlepšil nočné videnie a adaptáciu na tmu. Ostatné dôležité účinky sú: 
antioxidačný, protizápalový a antiaterosklerotický. Antokyány súčasne zmenšujú priepustnosť drobných ciev, a tým 
zamedzujú kapilárnemu krvácaniu. Na základe pokusov na ľudskom tkanive a na zvieratách sa predpokladá, pozitívny vplyv 
na zvýšenú priepustnosť ciev u ľudí postihnutých cukrovkou. 

 

Význam vitamínu E a selénu pre oko: 

Vitamín E zlepšuje krvný prietok a spolu so selénom má dôležitý antioxidačný účinok. 

 

Odporúčaná denná dávka:  

Pre dospelých a dospievajúcich 1 tabletu denne cmúľať alebo sa riadiť pokynmi oftalmológa. Deti staršie ako 3 roky ½ 
tablety denne po konzultácií s lekárom. 

Vhodné pre dlhodobé užívanie. 

 

 

Balenie: 30 tabliet, hmotnosť obsahu  21g. 

 

 



 

Upozornenie:  

Odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. 

Uskladňovať mimo dosahu malých detí. 

Výživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada pestrej stravy. 

Nie je určený pre deti do 3 rokov. 

Prípravok je vhodný aj pre diabetikov. 

Nadmerná konzumácia môže mať laxatívny účinok. 

Neobsahuje konzervačné látky, a mliečny cukor. 

Uchovávajte pri teplote 10-25C v dobre uzavretom obale. 

Chráňte pred vlhkom a priamym slnečným svetlom. 

Minimálna trvanlivosť je vyznačená na vonkajšom obale. 

 

Výrobca: UNIMED PHARMA®, spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava 

 

 


