
Suplement diety wspomagający narząd wzroku

PL

Lagad Lacrima® zawiera naturalny olej rybi bogaty 
w kwasy tłuszczowe Omega-3 i cynk, który jest 
niezbędny w procesie powstawania i funkcjonowania 
tzw. barwników wzrokowych (retinal, rodopsyna) 
w siatkówce oka, dzięki czemu przyczynia się do 
prawidłowego widzenia. Zawarte w produkcie cynk, 
witamina C i witamina E chronią komórki przed stresem 
oksydacyjnym. 

Wysoka jakość produkcji

Lagad Lacrima® jest produkowany w jednym z najno-
wocześniejszych zakładów spełniającym rygorystyczne 
normy jakościowe.

Cynk mikrokapsułkowany:
Mikrokapsułkowanie zapobiega utlenianiu oleju rybiego.

Żelatyna rybia: Kapsułki Lagad Vision są powlekane wy-
łącznie żelatyną rybią.

Łatwe do połknięcia i lekkostrawne

Unikatowe właściwości i miękkość rybiej żelatyny spra-
wiają, że kapsułki Lagad Lacrima® są niezwykle łatwe do 
połknięcia.

Niezrównana jakość oleju rybiego Lagad Vision, techno-
logie przeciwutleniaczy zapewniające kwasom Omega-3 
ochronę przed utlenieniem sprawiają, że kapsułki Lagad 
Lacrima® uzyskują następujące właściwości:
– brak zapachu,
– zachowują właściwości odżywcze i organoleptyczne,
–  „dobre” wielonienasycone kwasy tłuszczowe cis nie są 

przekształcane w „złe” kwasy tłuszczowe trans.

Dobór składników i stały rozwój

Wszystkie składniki preparatu Lagad Lacrima® zostały sta-
rannie dobrane.
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Nasze oznaczenia jakościowe:

EPAX®: Olej rybi wykorzystywany przez 
Lagad Vision jest wytwarzany przez 
norweską firmę EPAX AS znaną na całym 
świecie z jakości swoich produktów.

Organizacja firmy EPAX sprawia, że nie musi ona zlecać 
zadań podwykonawcom i jest w stanie samodzielnie 
zapewnić ciągłość dostaw. Dzięki temu firma może 
zapewnić kontrolę jakości zaczynając od kutra rybackiego, 
a kończąc na gotowym kwasie Omega-3.

Quality silver®
Technologia Quality silver® stabilizuje 
i chroni wielonienasycony olej rybi przed 
utlenianiem, dzięki czemu zachowuje on 

właściwości odżywcze i organoleptyczne.
Oleje wykonane z użyciem technologii Quality silver® 
są od 2 do 13 razy bardziej stabilne niż oleje wytwarzane 
innymi metodami.

Friends of the Sea®:
Produkty Lagad Vision posiadają certyfikat 
Friends of the Sea (Przyjaciele Morza). Logo 
Friends of the Sea mogą uzyskać wyłącznie 
ryby pozyskiwane przez przedsiębiorstwa 

rybackie przyjazne dla środowiska. Nie należy przekraczać 
zalecanej dawki dziennej bez konsultacji z lekarzem.

Zalecane spożycie:
Dwie kapsułki raz dziennie. Najlepiej przyjmować podczas 
posiłku popijając szklanką wody. Nie należy przekraczać 
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej 
diety. Zaleca się stosowanie zróżnicowanej i zrównoważonej 
diety i zdrowego trybu życia. 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed 
wilgocią i działaniem światła. Przechowywać w sposób 
niedostępny dla małych dzieci.

Składniki są dostarczane z krajów wysoko uprzemysłowio-
nych, w których obowiązują bardzo rygorystyczne standardy 
dotyczące ochrony zdrowia.


