
fin Visitabs 
fin Visistrong

Péče o zrak 
Výtažky z měsíčku a borůvek, 

obohaceno o vitamíny a minerály

(doplňky stravy)

Váš kontakt: 

Přípravky nejsou určeny k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou 

stravu a zdravý životní styl.

FINCLUB plus, a.s., Karvinská 21, 737 01 Český Těšín 
tel.: 800 169 570, www.finclub.cz

Doplněk stravy Visitabs obsahuje přírodní látky (Flora GLO Lutein 
a zeaxantin) získané z květů měsíčku a z borůvek, které jsou spo-
jovány s péčí o zrak. 
Doplněk stravy Visistrong obsahuje Flora GLO Lutein a zeaxantin 
získané z květů měsíčku a borůvkového extraktu, je obohacen o vi-
tamíny, minerály a Pycnogenol®. 
Obsažené látky jsou vhodné pro osoby zvýšeně namáhající svůj zrak, 
např. řidiče, studenty, lidi pracující u počítačů, seniory.
Lutein a zeaxantin - karotenoidy, důležitá složka očí. Vyšší koncen-
trace je ve žluté skvrně, která se nachází na oční sítnici a je zodpo-
vědná za centrální vidění. Měsíček pečuje o pokožku, podílí se na 
hojení ran. Borůvky podporují tvorbu kolagenu v oku a normální 
činnost kapilárních cév. Pycnogenol® z pobřežní borovice pomá-
há chránit buňky před volnými radikály, má příznivý vliv na mikro-
cirkulaci krve. Vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu pro normální 
funkci krevních cév, kostí, chrupavek, dásní, kůže a zubů. Vitamín E 
napomáhá ochraně buněk před oxidativním stresem. Kyselina lis-
tová podporuje krvetvorbu. Vitamín B6 je užitečný pro psychickou 
činnost. Vitamín B12 přispívá k činnosti nervové soustavy, k tvorbě 
červených krvinek. Mangan podporuje energetický metabolismus. 
Zinek pečuje o zrak, kosti, vlasy, nehty, pokožku a imunitu. 

Balení: 60 tablet. Doporučené dávkování: 1 tableta 2x denně, kdykoli během 
dne, zapít. Ve 2 tabletách je: extrakt z měsíčku (Flora GLO Lutein) 100 mg, vit. 
C 50 mg, borůvkový extrakt 30 mg, výtažek z kůry pobřežní borovice 10 mg, 
Pycnogenol® 10 mg, vit. E 10 mg, lutein 10 mg, zinek 5 mg, vit. B6 2,2 mg, 
mangan 2 mg, zeaxantin 0,5 mg, kys. listová 300 μg, vit. B12 3 μg. Není určen 
dětem do 3 let. 

fin VISISTRONG

Balení: 60 tablet. Doporučené dávkování: 1 tableta denně, kdykoli během 
dne, zapít. V 1 tabletě je: lutein 10 mg, zeaxantin 0,5 mg, extrakt z měsíčku 
(Flora GLO Lutein) 100 mg, borůvkový extrakt 15 mg. Výrobek není určen dě-
tem do 3 let.
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