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TylKo nAjlepSze. TylKo z europy.

Nowa formuła 
dobrego wzroku!

zbilansowana oraz wzmocniona 
przeciwutleniaczami formuła 
została opracowana specjalnie dla 
Vision i zawiera zestaw najlepszych 
składników dla oczu.

przyczynia się do  ostrości widzenia

Stabilizuje zawartość substancji, których ilość 

zmniejsza się w oku wraz z wiekiem

Korzystnie wpływa na widzenie w ciemności 

Chroni oczy przed szkodliwym oddziaływaniem 

wolnych rodników

proSzeK z borówKi CzArnej korzystnie wpływa na 
siatkówkę i krążenie krwi oraz stabilizuje kolagen w oku.  
Wyciąg z borówki czarnej zawiera antocyjany – związki z grupy 
flawonoidów wspomagające odżywianie delikatnych struktur 
siatkówki, a także wytwarzanie rodopsyny. 

luTeinA i zeAKSAnTynA, zawarte w wyciągu z aksamitki, 
są silnymi karotenoidami i odpowiadają za tworzenie tzw. 
pigmentu plamkowego. Ich ilość zmniejsza się wraz z wiekiem. 
Występują w plamce żółtej i siatkówce.

l-gluTATion, zawarty w witaminie B2, warunkuje prawidłową 
budowę i funkcjonowanie narządu wzroku. Niedobory tego 
składnika nasilają się wraz z wiekiem. Odgrywa rolę w procesach 
zapewniających  przejrzystość soczewki.

wiTAminy C i e oraz Selen uzupełniają się nawzajem i 
zapewniają strukturalną jednolitość komórek, oddziałują 
również jako biologiczny przeciwutleniacz, dzięki czemu 
chronią soczewkę oka przed stresem oksydacyjnym. Witamina 
C wspomaga kondycję naczyń włosowatych oraz wytwarzanie 
kolagenu, który znajduje się również w oczach. 

wiTAminy z grupy b, mieDź, CynK i mAngAn są silnymi 
przeciwutleniaczami. Witamina B2  korzystnie wpływa na 
soczewkę. Cynk, selen wspomagają organizm w neutralizacji 
wolnych rodników, negatywnie wpływających na struktury 
komórkowe narządu wzroku. Cynk wspomaga adaptację do 
widzenia w ciemności, korzystnie wpływa na fotoreceptory 
w oku i rodopsynę – światłoczuły barwnik występujący w 
siatkówce.



Około 90% informacji o otaczającym nas świecie dociera do nas 
przez narząd wzroku. To zaś oznacza, że każde zaburzenie funkcji 
widzenia znacząco pogarsza jakość naszego życia. Narząd wzroku 
jest jednym z najbardziej złożonych systemów w organizmie, a 
jakość jego funkcjonowania zależy od wielu różnych czynników. 
Jedną z przyczyn pogorszenia wzroku jest praca przy komputerze. 
Zaczerwienienie i suchość oczu, spowodowane rzadszym 
mruganiem, jak również intensywne łzawienie oczu – to skutki 
astenopii, czyli zaburzenia widzenia, będącego odmianą tzw. 
syndromu widzenia komputerowego. Długotrwałe siedzenie przed 
monitorem może powodować częste bóle głowy i zmęczenie oczu, 
natomiast niewystarczające nawilżenie rogówki wywołuje uczucie 
piasku pod powiekami, pieczenie i swędzenie oczu.

Kolejną przyczyną pogorszenia wzroku są zmiany związane z 
wiekiem. Głównym winowajcą jest tzw. widzenie starcze, czyli 
starczowzroczność – pogorszenie widzenia małej czcionki lub 
drobnych przedmiotów na bliskiej odległości.

Nie mniej istotną przyczyną osłabienia mięśni oczu są również 
nałogi – palenie papierosów i picie alkoholu. Dym papierosowy 
podrażnia śluzówkę oka, uszkadzając nerw wzrokowy i siatkówkę, 
przez co oczy palacza są stale zaczerwienione jak przy zapaleniu 
spojówek. Natomiast alkohol jest silną substancją neurotoksyczną, 
która negatywnie oddziałuje na te obszary kory mózgowej, które 
odpowiadają za widzenie.

Niezdrowe nałogi, syndrom widzenia komputerowego i zmiany 
związane z wiekiem – wszystkie te czynniki powodują pogorszenie 
funkcjonowania narządu wzroku. Udoskonalona formuła 
naturalnego preparatu Safe-to-see forte, opracowana specjalnie 
dla Vision i zawierająca zestaw najlepszych witamin i minerałów 
dla oczu zapewni wspomaganie narządu wzroku w trudnych 
warunkach i pomoże zachować zdrowy wzrok.

FormuŁA Dobrego wzroKu DlA Kogo jeST prepArAT SAFe-To-See ForTe? wSpomAgAnie zmęCzonyCh oCzu

Zbilansowana formuła preparatu Safe-to-see forte pomoże odciążyć 
oczy i ochroni je przed negatywnym działaniem wolnych rodników 
Safe-to-see forte – to kompleksowy i optymalnie zbilansowany 
produkt, który łączy w sobie najcenniejsze składniki dla oczu.

Skład preparatu Safe-to-see forte jest bogatym źródłem 
przeciwutleniaczy, takich jak cynk, mangan, selen oraz witamin z 
grupy B, E i C. – Cynk i witamina B2 są niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania narządu wzroku. Proszek  z borówki czarnej 
stymuluje procesy regeneracyjne w siatkówce oka oraz poprawia 
ukrwienie, zapewniając w ten sposób doskonałe wsparcie oczu 

w sytuacjach wymagających 
ich długotrwałego obciążenia. 
Wyciąg z aksamitki zawiera 
karotenoidy – luteinę (składnik 
plamki żółtej oka) i zeaksantynę 
(składnik siatkówki oka) i 
wspomaga ostrość widzenia. 
L-glutation odgrywa rolę w 
zachowaniu przejrzystości 
soczewki.  Miedź, cynk i mangan 
są silnymi przeciwutleniaczami. 

Dzięki swym wyjątkowym 
składnikom preparat Safe-to-

see forte korzystnie wpływa na soczewkę, utrzymuje prawidłowe 
funkcjonowanie siatkówki, stabilizuje kolagen zawarty w oku i 
wspomaga przepływ krwi przez oko.

Osoby, które chcą chronić swoje oczy

Osoby starsze

Osoby spędzające dużo czasu przy komputerze 
lub przed telewizorem

Młodzi ludzie (studenci), którzy muszą dużo 
czytać


