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• Čo je Lutemax® 2020? 

Klinicky skúmaný, celosvetovo  uznávaný Lutemax 2020®  je prírodný výťažok nechtíku lekárskeho, ktorý 
poskytuje všetky tri makulárne karotenoidy – luteín a zvýšené hladiny zeaxantínu a meso-zeaxantínu v 
pomere 5:1, rovnakom ako sa vyskytuje prirodzene v strave. Táto unikátna kombinácia luteínu s 
izomérmi zeaxantínu vytvára z Lutemaxu 2020®  vhodnú, cenovo prístupnú cestu k podpore zdravia 
očí. Tri karotenoidy, ktoré sa nachádzajú v Lutemaxe® 2020 a prídavné živiny vo Forever iVision™ 
pomáhajú očiam vyrovnať sa s oxidačným stresom, modrým svetlom a dodať potrebné živiny makule – 
žltej škvrne1,2,3. Štúdie naznačujú, že suplementácia vhodnými živinami pre oči môže napomôcť proti účinkom 
voľných radikálov a dokonca poskytnúť podporu proti degeneratívnym zmenám makuly spojených s vekom. 
 

• Čo je modré svetlo? 
Moderné technológie zahrňujúce počítače, smartfóny, tablety a televízory, všetky produkujú modré svetlo. 
Modré svetlo je viditeľné svetlo s vysokou energiou, ktoré leží hneď za ultrafialovým svetlom. Na tej 
bezpečnej strane spektra je svetlo s nízkou energiou ako sú červené, žlté a oranžové svetlo. Zvyčajne 
platilo, že sme bývali vystavení modrému svetlu z prírodných zdrojov a po západe slnka si naše oči 
oddýchli od modrého svetla. V súčasnosti modré svetlo prichádza z mnohorakých zdrojov, ktorým sa 
vystavujeme ešte dlho po západe slnka. Od rána, kedy sa zobudíme, až do chvíle, kedy zatvoríme oči 
a ideme spať, sú naše oči vystavované tomuto modrému svetlu s vysokou energiou. 
Zatiaľ čo ultrafialové svetlo je takmer úplne absorbované vonkajšími vrstvami oka, modré svetlo preniká 
hlboko a boli preukázané jeho potenciálne ničivé účinky na štruktúry sietnice cestou foto-oxidačných 
reakcií. Niektorí vedci tvrdia, že to môže viesť ku krátkodobej únave očí, k ťažkostiam so zaostrením a ku 
možným dlhodobým vplyvom na štruktúry sietnice. 

• Ktoré kľúčové ingrediencie sú vo Forever iVision™? 
Medzi kľúčové ingrediencie účinného zloženia Forever iVision™  patria Lutemax® 2020, čučoriedkový 
extrakt, zinok, betakarotén a vitamíny C a E. Betakarotén, prírodná forma vitamínu A, vitamín C a 
vitamín E sú synergickou kombináciou vitamínov, ktoré môžu okrem iného pomôcť proti účinkom 
voľných radikálov a prispieť ku ochrane očí. 

• Aké benefit prináša Forever iVision™? 
Forever iVision™ podporuje zdravé videnie podporou očí pri vyrovnávaní sa a redukcii účinkov modrého 
svetla z digitálnych zariadení, prispieva ku skráteniu času na zotavenie po ožiarení, urýchľuje čas 
spracovania zrakového vnemu, pomáha dopĺňať pigment žltej škvrny (makuly) a pomáha udržiavať 
celkové zdravie očí. 

• Dôsledkom čoho je modré sfarbenie kapsúl Forever iVision™? 
Modré sfarbenie kapsúl spôsobuje šťava z čiernej mrkvy a kysličník zinočnatý. 

• Z čoho je vyrobená kapsula Forever iVision™? 
Želatína kapsule sa získava rýb. 

 
1 Vitamín A prispieva k zachovaniu normálneho videnia 
2 Vitamíny C a E prispievajú ku ochrane buniek pred oxidačným stresom 
3 Zinok prispieva ku normálnemu metabolizmu vitamínu A, k zachovaniu normálneho videnia a ku ochrane buniek pred oxidačným stresom 
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• Pre koho je vhodný Forever iVision™? 

Niektorí vedci tvrdia, že zvýšené vystavovanie sa modrému svetlu  môže viesť ku krátkodobým 
prejavom únavy očí, k ťažkostiam so zaostrením a ku možným dlhodobým vplyvom na štruktúry 
sietnice. Dospelí strávia  v priemere 11 hodín denne  tak, že sú vystavení modrému svetlu, zatiaľ čo 
mladiství strávia pred obrazovkami až do deviatich hodín a deti medzi ôsmimi až dvanástimi rokmi 
veku sú vystavené v priemere šesť hodín po každý deň. 

Všeobecne sa považuje za ideálne užívanie výživových doplnkov pre oči pre staršiu generáciu, no 
štúdie preukazujú, že vzhľadom na to, že populácia je značne vystavená pôsobeniu moderných 
technológií, je užívanie očných výživových doplnkov s karotenoidmi prospešné pre mladých aj starších 
na podporu zdravia a očí a dlhovekosti, Účinné zložky obsiahnuté v tejto modernej receptúre môžu byť 
prospešné pre kohokoľvek. 

• Ako by som mal brať Forever iVision™? 
Na podporu zdravého videnia berte dve kapsule Forever iVision™ denne. 

• V čom je odlišné Forever iVision™ od Forever Vision®? 
Forever iVision™ poskytuje štvornásobne viac zeaxantínu spolu s väčším množstvom vitamínov C a E 
v porovnaní so zložením Forever Vision® . Pridali sme tiež slnečnicový a mrkvový olej.  Forever 
iVision™ navyše prináša aj klinicky skúmaný Lutemax 2020® , ktorý pomáha znížiť vplyv modrého 
svetla a podporuje zdravie očí. 

Ingrediencie Nový iVision 
kapsula 

Starý Vision 
tableta Komentár 

Zeaxanthin 
(v extrakte z nechtíka  v 
novom Forever iVision) 

 
 

 
4 mg 

 
 

 
1 mg 

 
Prehlásenia o Modrom svetle pri Lutemax® 2020 v 
extrakte z nechtíka (pri našom starom Vision sme 
nemohli robiť prehlásenia) 

Vitamín C  80 mg  60 mg Zvýšené v porovnaní so starým zložením 

Vitamín E  30 mg  25mg Zvýšené v porovnaní so starým zložením 

Slnečnicový olej  295 mg  0 mg Napomáha makulárnemu zdraviu (obsahuje omegy) 

Mrkvový olej  14 mg  0 mg Historicky známe pre zdravie očí  

 
• Forever Vision®  sa prestane predávať? 

Forever Vision®  sa po vyčerpaní skladových zásob sa prestane predávať. Forever  iVision™ využíva  
najnovšie vedecké poznatky a klinicky overené zložky tak, aby lepšie napĺňal potreby moderného sveta. 

• Má Forever iVision™ certifikát Kosher? 
Áno! Forever iVision™ má Kosher certifikát. 

• Má Forever iVision™ Halal certifkát? 
      Áno! Forever iVision™ má Halal certifikát. 

• Je Forever iVision™ bezlepkový? 
Áno! Forever iVision™ je bezlepkový 

• Je Forever iVision™ vhodný pre vegánov a vegetariánov? 
Forever iVision™ nie je vhodný pre vegánov a vegetariánov. 
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