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Cosmoterra - Produkty pro imunitní systém 

SEHKRAFT 

Kapsle obsahující komplex karotenoidů 
s blahodárnými účinky pro oči  

Doplněk stravy s obsahem OPC, luteinu, 
zeaxantinu a astaxantinu, jakož i dalších 
antioxidantů, pro zachování zrakové 
schopnosti 

Obj. číslo:  110620 

Obsah:120 kapslí  

60 denních dávek 

Denní dávka (2 kapsle) obsahuje:  % DDD 

Vitamin C 160 mg 200 

Výtažek z květů aksamitníku 80 mg * 

   obsahuje zeaxantin 2 mg * 

   obsahuje lutein 16 mg * 

Extrakt ze semen hroznů 66 mg * 

   obsahuje OPC 63 mg * 

   olejový extrakt z rýžových klíčků 62,5 mg * 

   obsahuje vitamin E 5,63 mg 47 

   obsahuje totrienoly 10 mg * 

   obsahuje tokoferoly 8,75 mg * 

Taurin 50 mg * 

Prášek z řas (Haematococcus pluvialis)  40 mg * 

   obsahuje astaxantin 2 mg * 

Bioflavonoidy 30 mg * 

Vitamin E 24 mg 200 

Zinek 20 mg 200 

Beta karoten  6 mg * 

Měď 300 µg 30 

Selen 60 µg 109 

Neobsahuje lepek ani laktózu, rostlinné pouzdro kapslí  

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé 

* doporučená denní dávka není stanovena 

Doporučené denní dávkování pro dospělé a děti 
od 12 let:  

Užíváme ráno a večer po 1 kapsli a dostatečně 
zapíjíme.  

S věkem se postupně snižuje výkonnost očí. 
Intenzita tohoto procesu se může zvyšovat násled-
kem dispozičních předpokladů, zvýšené hladiny 
tuků v krvi, nadměrné tělesné hmotnosti, jedno-
stranné výživy, kouření nebo působení silného 
slunečního světla. K degenerativním zdravotním 
potížím souvisejícím se zrakem, patří především 
makulární degenerace (AMD), která je podmíně-
na věkem, šedý zákal a šeroslepost. OPC je pří-
rodní komplex sestávající z rostlinných látek, 
které mají antioxidační účinky. Tento komplex 
poskytuje ochranu pokožce, očím a imunitnímu 
systému a obnovuje hormonální rovnováhu.  

Kapsle SEHKRAFT obsahují kromě komplexu 
OPC také pečlivě sladěnou směs sestávající  
z vitamínu C, vitamínu E, zinku, selenu, mědi  
a dalších pomocných rostlinných složek. Tyto 
látky chrání tělesné buňky před namáháním  
a degenerací způsobovanými oxidačními účinky. 
Zvláštnost této směsi antioxidantů spočívá přede-
vším v tom, že obsažené látky se dostávají i to 
obtížně přístupných tkání oka. Lutein, astaxantin 
a zeaxantin podporují pigmentaci makuly a při 
pravidelném přísunu se hromadí v sítnici. Dlou-
hodobé pravidelné užívání kapslí SEHKRAFT se 
tedy doporučuje zejména z tohoto důvodu. 

Kapsle SEHKRAFT přispívají 

k ochraně tělesných buněk proti oxidačnímu 
stresu  

Selen, měď, zinek, vitamin C a E patří mezi vyso-
ce hodnotné antioxidanty, které přispívají k ochra-
ně tělesných buněk proti oxidačnímu stresu. 

k zachování normální zrakové schopnosti  

Vysoce hodnotné karotenoidy, které pocházejí 
z květů aksamitníku a z řas, jakož i komplex OPC, 
který obsahuje přírodní bioflavonoidy, přispívají 
k udržování zrakové schopnosti očí. 
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