
Pacjenci z przemęczonymi oczyma przed 
i po suplementacji astaksantyną (5)

Badania potwierdzają, że ogólne symptomy 
zmęczenia oczu i ostrości widzenia poprawiają 
się podczas stosowania astaksantyny.
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INNOWACYJNY PREPARAT

ASTAKSANTYNA TO NIEZWYKLE SILNY ANTYOKSYDANT
	800x aktywniejsza niż koenzym Q10 (1, 2)

	550x aktywniejsza niż witamina E (1, 2)

	40x aktywniejsza niż beta karoten (1, 2, 3)

	10x aktywniejsza niż luteina (4)

Astaxin® Vision    

ASTAKSANTYNA vs. INNE ANTYOKSYDANTY
	najsilniejszy naturalny antyoksydant, jej struktura 

pozwala na umiejscowienie w dwuwarstwowej błonie 
komórkowej – ochrona przed wolnymi rodnikami

	jako jeden z nielicznych antyoksydantów przenika 
przez barierę  krew–siatkówka 

*p<0.05
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suPlEmEnt diEty

NATURALNY
BRAK SKUTKÓW UBOCZNYCH
SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE 



WPłYW ASTAKSANTYNY NA OCZY
	Poprawia reologię krwi co powoduje lep-

sze odżywienie komórek mięśniowych cia-
łka rzęskowego (6, 7)

 działa przeciwzapalnie (8, 9)

 Ochrona przed wolnymi rodnikami i pro-
mieniowaniem uV (3)

	Łagodzi stres oksydacyjny (3)

WPłYW EKSTRAKTU Z jAgÓD NA OCZY
	Poprawia ostrość widzenia (10)

 Poprawia widzenie po zmroku (11)

 stymuluje produkcję rodopsyny (12)

DAWKOWANIE 
1 do 2 kapsułek dziennie spożywanych pod-
czas posiłku.

Zawartość opakowania: 20 lub 60 kapsułek
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Dystrybutor: Biovico sp. z o.o.
ul. Hryniewickiego 6 B/135, 81-340 Gdynia 
tel. +48 58 660 44 88
e-mail: office@biovico.pl; www.biovico.pl
www.astaxin-vision.pl

Producent: BioReal (sweden) AB,  
idrottsvägen 4, 134 40 Gustavsberg, szwecja

Potężny wymiatacz tlenu singletowego, ochrona błony komórkowej 
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W przeciwieństwie do beta karotenu astaksantyna ustawia się 
w poprzek błony komórkowej (patrz rysunek) co zapewnia 
doskonałą ochronę błony przed peroksydacją. 

ASTAXIN® VISION stosuje się w przypadku osób, które odczuwają dyskomfort 
widzenia podczas wielogodzinnej pracy przy komputerze, pracy przy sztucz-
nym oświetleniu oraz przebywających w pomieszczeniach klimatyzowanych. 
ASTAXIN® VISION jest preparatem naturalnym i bezpiecznym. nie stwierdzono 
dotychczas żadnych działań niepożądanych oraz interakcji lekowych.

ASTAXIN® VISION stosujemy przy przemęczeniu, łzawieniu i zaczerwienienia 
oczu oraz przy podwójnym i zamglonym widzeniu (np. podczas jazdy samo-
chodem).


