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Complete

Ögats åldrande och
betydelsen av rätt
näringsämnen

Med tiden börjar våra ögon, precis som alla
andra delar av kroppen, att åldras. Forskning har visat att kosten
spelar en viktig roll för ögats hälsa, men det kan vara svårt att få i sig
rätt näringsämnen i tillräcklig mängd. Genom att ta ett kosttillskott
som är baserat på de senaste vetenskapliga rönen, kan du själv bidra
till att öka chanserna att hålla ögonen friska även när du blir äldre.
Ocuvite Complete innehåller bland annat antioxidanterna vitamin
C & E, som bidrar till att skydda mot oxidativ stress, samt zink och
DHA (omega-3 fettsyra) som båda bidrar till att behålla normal
synförmåga.
Inget av dessa ämnen bildas i kroppen utan måste tillföras via
kosten.
Ocuvite Complete har utvecklats av Bausch + Lomb, en
synvårdsexpert med över 150 års erfarenhet inom ögonvård.
Ocuvite Complete är ett kosttillskott för vuxna och ska inte
användas som alternativ till en balanserad och varierad kost eller en
sund livsstil.
Rekommenderat daglig intag är 2 kapslar en gång dagligen med
vatten i samband med måltid. Överskrid inte det rekommenderade
dagliga intaget.
Om du tar blodförtunnande medicin eller har en sjukdom som stör
matspjälkningen av fetter ska du rådgöra med din läkare.
Gravida och ammande kvinnor ska rådfråga läkare före användning.
Förvaras torrt och svalt, vid högst 25 °C. Ljuskänsligt och fuktkänsligt.
Förvaras utom räckhåll för barn.
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Används före det datum som står på förpackningen.
Mer information om Ocuvite Complete kan du hitta på
www.bausch.se.
Fiskolja
som innehåller
Omega -3-fettsyror
DHA
Vitamin C

2 kapslar innehåller
1016 mg

Ocuvite

®

% AV RDI*
*/*

600 mg
360 mg
180 mg

225 %

Vitamin E
Zink
Lutein

30 mg α-TE**
15 mg
10 mg

250 %
150 %
*/*

Zeaxantin

2 mg

*/*

DHA = dokosahexaensyra. * Rekommenderat dagligt intag. ** α-tokoferolekvivalent. */* Inget
referensvärde har fastställts.

Genomsnittlig total nettovikt: 55,8 g per ask med 60 kapslar.
Tillverkat i Italien.
Marknadsförs av: Bausch & Lomb Nordic AB
Ingredienser
Kapselns innehåll:
Fiskolja rik på omega 3 (DHA); vitamin C (L-askorbinsyra); lutein
20 % luteinsuspension från sammetsblomster (Tagetes erecta L.) i
saflorolja); vitamin E (DL-alfa-tokoferylacetat); förtjockningsmedel:
mono- och diglycerider, zinksulfat (zink), förtjockningsmedel:
kiseldioxid (nano), 20 % zeaxantinsuspension från sammetsblomster
(Tagetes erecta L.) i sojaolja.
Kapselhöljet innehåller:
Höljebildande medel: fiskgelatin; konsistensmedel: glycerol (E422);
färgämne: järnoxid och -hydroxid.
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Complete

Øjets aldring og betydningen
af de rette næringsstoffer

Med tiden begynder øjet at ældes ligesom
alle andre dele af vores krop. Undersøgelser
har vist, at kosten spiller en vigtig rolle for
øjets sundhed, men det kan være vanskeligt at få fat i de rigtige
næringsstoffer i de rette mængder.
Ved at tage et kosttilskud, der er baseret på de nyeste videnskabelige resultater, kan du være med til at øge chancerne for, at du bevarer
øjnene sunde, også selv om du bliver ældre.
Ocuvite Complete indeholder antioxidantvitaminerne C og E,
der bidrager til at beskytte mod oxidativ stress, samt zink og DHA
(omega-3 fedtsyre), der begge er med til at bevare et normalt syn.
Ingen af disse næringsstoffer produceres i kroppen, så de skal tilføres
gennem kosten.
Ocuvite Complete er udviklet af Bausch + Lomb, øjeneksperten
med mere end 150 års erfaring inden for øjensundhed.
Ocuvite Complete er udviklet til voksne og må ikke erstatte en
afbalanceret og varieret kost eller en sund livsstil.
Den anbefalede daglige dosis er 2 kapsler en gang dagligt sammen
med vand i forbindelse med et måltid.
Denne dosis må ikke overskrides.
Rådfør dig med din læge, hvis du tager antikoagulationsmedicin
eller har en fedtfordøjelsessygdom.
Opbevares tørt og køligt under 25°C. Beskyttes mod lys og fugt.
Opbevares utilgængeligt for børn.

Bruges før den udløbsdato, der er trykt på emballagen.
Find flere oplysninger om Ocuvite Complete på www.bausch.dk
Fiskeolie
som indeholder
Omega-3-fedtsyrer
DHA
Vitamin C
Vitamin E
Zink
Lutein
Zeaxanthin

pr. 2 kapsler
1016 mg

% ADT*
*/*

600 mg
360 mg
180 mg

225 %

30 mg α-TE**
15 mg
10 mg

250 %
150 %
*/*

2 mg

*/*

DHA=docosahexaensyre. * Anbefalet daglig tilførsel. ** α-tocopherol ækvivalent.
*/* Ingen fastlagt anbefalet daglig tilførsel.

Samlet gennemsnitlig nettovægt: 55,8 g for en æske med 60 kapsler.
Fremstillet i Italien.
Markedsført af: Bausch & Lomb Nordic AB
Indholdsstoffer
Kapselindhold:
Fiskeolie med et rigt indhold af Omega 3 (DHA); vitamin C
(L-ascorbinsyre); lutein 20 % luteinsuspensjon fra morgenfrueblomster
(Tagetes erecta L.) i tidselolie); vitamin E (DL-alfa-tocopherylacetat);
fortykningsmiddel: mono- og diglyserider af fedtsyrer, sinksulfat (sink),
fortykningsmiddel: siliciumdioxid (nano), 20 % zeaxanthin-suspension
fra morgenfrueblomster (Tagetes erecta L.) i soyaolie.
Skallen indeholder:
Stof i skallen: fiskegelatine; konsistensmiddel: glycerol (E422);
farvestof: jernoxid og -hydroksid.
Februar 2015

2015-03-27 14:02:06

