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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

Состав: 1 капсула содержит:
активные вещества:
Лютеин (экстракт Бархатцов мелкоцветных 20%)  6,0 мг
Витамин Е (D-альфа токоферол ацетат) 5,0 мг α-ТЕ
β-каротин     1,5 мг
Зеаксантин    1,0 мг
Астаксантин    1,0 мг

вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, 
магния стеарат, диоксид кремния
капсула: желатин, титана диоксид, железа оксид.

Область применения:
Линдавит Вижн – это биологически активная добавка к пище, 

которая оказывает защитное и благоприятное действие на глаза и 
зрение.

Лютеин, Астаксантин и Зеаксантин встречаются в природе в 
макуле и сетчатке каротиноидов. Они защищают ткани глаз от 
повреждения солнечным светом. Также они эффективны при лечении 
возрастных заболеваний глаз, проблем с кровеносными сосудами в 
глазах и с высоким кровяным давлением. Лютеин, Астаксантин и 
Зеаксантин защищают клетки линз от окисления, сохраняют их 
четкость и поддерживают фокусировку на сетчатке. Они поддержива-
ют зрение и помогают снять воспаление.

Витамин Е является жирорастворимым витамином, а также 
мощным антиоксидантом. Он уменьшает повреждение, вызванное 
нестабильными молекулами,  называемыми свободными 
радикалами, которые разрушают здоровую ткань глаза. Человечес-
кий организм не вырабатывает в необходимом ему количестве 
витамин Е. Вот почему ежедневное потребление витамина Е 
необходимо для вашего рациона. Прием биологически активной 
добавки Линдавит Вижн важен для хорошего здоровья глаз.

Способ применения и дозы:
Линдавит Вижн принимают внутрь по 1 капсуле в день, во время еды с 
небольшим количеством жидкости. Не превышать рекомендуемую 
суточную дозу. 
Биологическая активная добавка к пище не должна использоваться в 
качестве замены разнообразного и сбалансированного питания.

Противопоказания: 
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.
Если у вас аллергия на какой-либо компонент, перед использованием 
вы должны обратиться к врачу.

Применение при беременности и в период грудного
вскармливания:
Если вы беременны или кормите грудью, проконсультируйтесь с 
врачом перед использованием.

Условия отпуска: без рецепта.

Форма выпуска и упаковка:
10 капсул в блистере, по 3 блистера с инструкцией по применению на 
государственном и русском языках в картонной упаковке.

Условия хранения:
хранить в плотно закрытой упаковке, в защищённом от света месте 
при температуре 15 - 25°С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 36 месяцев.
Не использовать по истечении срока годности, указанного на 
упаковке.

Владелец торговой марки:
Belinda Laboratories LLP.,
Лондон, Великобритания 

Производитель:
FORTEX NUTRACEUTICALS Ltd., 
10, Prohladen kat str, Suhodol distr.,
София 1362, Болгария

Организация уполномоченная принимать претензии
от потребителей:
ТОО «Cepheus Medical» (Цефей Медикал)
050000, РК, г. Алматы, ул. Панфилова 98, БЦ «Old Square»
тел: +7 (727) 300 69 71, e-mail: cepheusmedical@gmail.com

№ свидетельства государственной регистрации:
KZ.16.01.95.003.E.000847.10.17

Прочтите всю инструкцию внимательно, прежде чем начинать принимать эту биологически активную добавку к пище,
поскольку она содержит важную информацию для вас.
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ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ ТАҒАМҒА БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСПА

Құрамы: 1 капсуланың құрамында:
белсенді заттектер:
Лютеин (ұсақ гүлді барқытшөп сығындысы 20%) 6,0 мг
Е дəрумені (D-альфа токоферол ацетат) 5,0 мгα-ТЕ
β-каротин     1,5 мг
Зеаксантин    1,0 мг
Астаксантин    1,0 мг

қосымша заттектері: микрокристалдық целлюлоза, магний 
стеараты, кремний диоксиді 
капсула: желатин, титан диоксиді, темір оксиді.

Қолдану аясы:
Линдавит Вижн тағамға биологиялық белсенді қоспасы көзге жəне 

көруге қорғаныстық жəне оңтайлы əсер етеді. 
Лютеин, Астаксантин жəне Зеаксантин табиғатта макулада (сары 

дақ) жəне торқабықтың каротиноидтарында кездеседі. Олар көз 
тіндерін күн сəулесінің зақымдауынан қорғайды. Сондай-ақ, олар 
көздің жасқа байланысты ауруларын емдеуде, көздегі қантамырлар 
мəселесінде жəне жоғары қан қысымында тиімді. Лютеин, 
Астаксантин жəне Зеаксантин линзалардың жасушаларын тотығудан 
сақтайды, олардың айқындығын сақтайды жəне торқабықта 
шоғырландыруды қолдайды. Олар көруді қолдайды жəне қабынуды 
басуға көмектеседі. 

Е дəрумені – майда еритін дəрумен, сондай-ақ, күшті антиоксидант. 
Көздің сау тінін бұзатын, бос радикалдар аталатын тұрақты емес 
молекулалардың салдарынан туындайтын зақымдануды азайтады. 
Адам организмі Е дəруменін оған қажетті мөлшерде өндірмейді. 
Сондықтан, Е дəруменін күнделікті тұтыну Сіздің рационыңыз үшін 
қажет. Линдавит Вижн тағамға биологиялық белсенді қоспасын 
қабылдау көздің жақсы денсаулығы үшін маңызды.

Қолдану тəсілі:
Линдавит Вижн ішуге арналған, күніне 1 капсуладан, тағамға қосып, 
аздаған сұйықтық ішумен қабылдау қажет. Ұсынылатын тəуліктік 
мөлшерлемесінен асыруға болмайды.
Тағамға  биологиялық белсенді қоспа алуан түрлі жəне үйлесімді 
тамақтануды алмастыру үшін қолданылмайды.

Қарсы көрсетімдері:
Препараттың құрамбөліктеріне асқан сезімталдық.
Егер қандай да бір құрамбөлікке аллергия болса, қолдану алдында 
дəрігердің мақұлдауы қажет. 

Жүктілікте жəне бала емізу кезеңінде қолданылуы:
Егер Сіз жүкті немесе бала емізетін болсаңыз, қолдану алдында 
дəрігермен кеңесіңіз.

Босатылу шарттары: рецептсіз.

Шығарылу түрі жəне қаптамасы: 
10 капсуладан блистерде,  3 блистерден  мемлекеттік жəне орыс 
тілдеріндегі қолдану жөніндегі нұсқаулықпен бірге картон қаптамаға 
салынған.

Сақтау шарттары: тығыз жабылған қаптамасында, күн сəулесінен 
қорғалған, 15 - 25°С аралығындағы температурада сақтау қажет. 
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау қажет! 

Жарамдылық мерзімі: 36 ай.
Қаптамасында көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін 
қолдануға болмайды.

Сауда белгісінің иесі:
Belinda Laboratories LLP.,
Лондон, Ұлыбритания

Өндіруші:
FORTEX NUTRACEUTICALS Ltd., 
10, Prohladenkatstr, Suhodol distr.,
София 1362, Болгария

Тұтынушылардан шағым-талаптарды қабылдауға өкілетті ұйым:
«Cepheus Medical» ЖШС (Цефей Медикал)
050000, Алматы қ, Панфилов көшесі, 98 үй, «OLD SQUARE» БО
тел: +7 (727) 300 69 71, e-mail: cepheusmedical@gmail.com

Мемлекеттік тіркеу туралы куəлік №:
KZ.16.01.95.003.E.000847.10.17

Осы тағамға биологиялық белсенді қоспаны қолдану алдында нұсқаулықты толығымен мұқият оқып шығыңыз, 
себебі, нұсқаулықта Сіз үшін маңызды ақпарат бар. 
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