
 

Multioptic 
Suplement diety 

 

Zawarte w suplemencie diety Multioptic cynk i ryboflawina (wit. B2) pomagają w utrzymaniu 

prawidłowego widzenia. Wyciąg z aksamitki przyczynia się do poprawy ostrości wzroku. Wyciąg  

z winorośli właściwej wspomaga krążenie żylne, pomaga utrzymać zdrowe naczynia krwionośne  

i kapilarne. Wyciąg z sosny śródziemnomorskiej wspomaga mikrokrążenie, krążenie oraz chroni ściany 

naczyń krwionośnych. Wyciąg z borówki wspiera zdrowie oczu, wspomaga powstawanie kolagenu w oku, 

pomaga w szybszym dostosowaniu ostrości wzroku do ciemności. Suplement diety Multioptic zawiera 

dużą dawkę luteiny i zeaksantyny. Do ochrony przed uszkodzeniem oksydacyjnym przyczyniają się: wyciąg 

z sosny, wyciąg z winorośli właściwej, wyciąg z borówki. Witamina E, cynk, miedź, selen i ryboflawina 

pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Zawiera również kwasy Omega-3. 

 

Skład: 

Substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z borówki czarnej, wyciąg z aksamitki, wyciąg  

z owoców winorośli właściwej, kwas L-askorbinowy, glukonian cynku, octan D-alfa tokoferylu, 

rutyna, sub. glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z kory sosny 

śródziemnomorskiej, sub. wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, sub. 

przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, olej rybi mikrokapsułkowany 

(zawierający EPA i DHA oraz skrobię kukurydzianą), barwnik: dwutlenek tytanu; selohvita C 

(węglan wapnia, selenian sodu IV), sub. przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; glukonian miedzi, 

sub. glazurująca: glikol polietylenowy; ryboflawina; sub. glazurująca: poliwinylopirolidon, sub. 

glazurująca: krzemian glinowo-potasowy; barwniki: kwas karminowy, błękit patentowy V, sub. 

glazurująca: kwasy tłuszczowe. 

 

Porcja zawiera: 
Składniki w 1 tabl. RWS* 

Wyciąg z borówki (Vaccinium myrtillus L.) 
w przeliczeniu na suszony owoc borówki 
w tym: 25% antocyjanów 

100 mg 
10 000 mg 
25 mg 

- 
- 
- 

Wyciąg z aksamitki (Tagetes L.) w tym: 
luteina 
zeaksantyna 

100 mg 
20 mg 
4 mg 

- 
- 
- 

Olej rybi mikrokapsułkowany zawierający kwasy Omega-3 
w tym: EPA i DHA 

10 mg 
1 mg 

- 
- 

Rutyna 20 mg - 

Witamina C 40 mg 50% 

Witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) 12 mg 100% 



 

Cynk organiczny 5 mg 50% 

Wyciąg z sosny śródziemnomorskiej 15 mg - 

Miedź 0,5 mg 50% 

Selen 27,5 μg 50% 

Ryboflawina 1,4 mg 100% 

Wyciąg z owoców winorośli właściwej 
w tym: transresweratrol 

45 mg 
2,25 mg 

- 
- 

* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia 

 

Zawartość opakowania 

30 tabletek powlekanych. 

 

Zalecane spożycie 

1 tabletka 1 raz dziennie. 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być 

stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zdrowy styl życia, w tym zróżnicowany 

sposób żywienia, stanowi podstawę zachowania dobrego stanu zdrowia. 

 

Informacje dodatkowe 

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. 

Dystrybutor 

Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin 

 


