
Vores bæredygtige 
samarbejdspartnere

Vores ingredienser

Bæredygtig udvikling og bevaring af den maritime verden 
prioriteres af LAGAD VISION.

 Friends of the Sea® :
LAGAD VISION’s fiskeolier stammer udelukkende fra 
bæredygtig fiskeri. Det er certificeret af Friends of the 
Sea®.
Friends of the Sea® garanterer en god fornyelse af fiske-
bestanden.

 EPAX® : 
Vores fiskeolie er produceret af EPAX AS, et norsk 
firma som nydt stor international anerkendelse for 
dets kvalitets- og sporbarheds standarder igennem de sidste 150 år.

 Qualitysilver® :
Fiskeolie der benyttes i Lagad Vision’s kapsler er udviklet 
med Qualitysilver® teknologi. Denne unikke proces 
beskytter og stabilisere flerumættet olie imod iltning. 
Qualitysilver® forarbejdet olie er op til 13 gange mere stabilt end 
ikke Qualitysilver® forarbejdet olie. Næringsmæssig og organoleptisk 
kvalitet af fiskeolie er effektivt beskyttet.  Qualitysilver® og Epax® 
garanterer den højeste og reneste kvalitet af vores olier.

 Xangold® er et kvalitets- og sikkerhedsmærke, 
som garanterer at LAGAD VISON lutein er af naturlig 
oprindelse. Lutein-estere udvindes fra naturlige fløjlsblomster, dyrket 
i et økologisk miljø uden pesticider og sprøjtemidler.

 Bioastin© : 
Naturlig Astaxanthin fra Lagad Retina® er udvindes 
fra mikrolagen Haematococcus, som dyrkes i det 
jomfruelige vand i lagunerne på Big Islans, den største af Hawaii-
øerne.
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Fiskeolier (Omega 3) – Hjulkroneolie  

Carotenoider

Antioxidante vitaminer og sporstoffer

Anthocyanosider fra blåbær og solbær

www.enseyes.com

Specifik formel baseret på de seneste 
oftalmologiske kliniske studier

Lutein og Zeaxanthin
Lutein og zeaxanthin er to gul-orange pigmenter der udgøre 
hovedparten af macula  pigmenter i nethinden. Deres egenskab 
er at  filtrer (synligt) blåt lys, som kan forårsage nethindestress. 
Disse carotenoider hjælper derfor med at beskytte nethinden 
mod oxidation.
Naturlig astaxanthin
Astaxanthin er et rødt pigment med kraftige antioxidante 
egenskaber, der er koncentreret i cellerne i nethindens centrale 
fordybning, fovea centralis.
Astaxanthin filtrerer blåt lys og beskytter nethinden imod 
oxidativ stress.

Omega 3 essentiel fedtsyrer (DHA og EPA) fra 
koldtvandsfisk.  
DHA er en fedtsyrer fra Omega 3 familien der er essentiel for 
membranstrukturen i nethindens fotoreceptorer.
EPA bidrager til vedligeholdelse og korrekt fungerende tårefilm
Gamma-Linolensyre (GLA) fra hjulkroneolie
De antiinflammatoriske egenskaber fra GLA bidrager til, at 
opretholdele  den normale udskildelse af tårer (kvantitet og 
kvalitet).

Mikro-indkapslet zink
Zink er et essentielt mineral, som er selektivt koncentreret i 
nethinden, iris, synsnerven, hornhinden og linsen.
Zink bidrager til at stabilisere cellemembranerne, som beskytter 
imod lipid nedbrydelse.
Alfa-Liponsyre
Alfa-liponsyre er en meget stærk vand- og fedopløselig 
antioxidant, som tilintetgør de frie radikaler og regenererer andre 
antioxidanter såsom C-vitamin og E-vitamin.
Antioxidante vitaminer og sporstoffer
Vitaminer A, C, B2, B12, naturlig vitamin E og selenium er 
fundamentale for nethindens funktion og et godt syn.

Anthocyanosider består af antioxidanter og anti-frie radikaler fra 
blåbær og solbær.
Anthocyanosider forbedre iltforsyningen til blodårene i øjnene, 
hvilket reducere mørke rander. De forbedre synsevnen om natten, 
tillader en hurtigere tilpasning af øjet i mørke og genopretter 
synsevnen hurtigere efter blænding.

LAGAD VISION’s kosttilskud er produceret i Frankrig på en 
farmaceutisk fabrik med den nyeste og mest avanceret 
teknologi.

Lagad Vision kosttilskud
Beskytter dit syn !
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Er du opmærksom på vigtigheden af 
eff ektiv beskyttelse af din nethinde ?

Lider du af ubehag forsaget af tørre øjne ? Kan du køre om natten ? Lider du af blænding ? 
Føler du at dit nattesyn er forringet ?

En Benchmark recept baseret på 
AREDS II*** klinikske studier

En Benchmark recept En Benchmark recept

Beskytter mod  
”nethinde stress”

Beskytter imod fornemmelsen 
af tørre øjne.

Hjælper med at optimere 
nattesyn og modstands-
dygtigheden over for blæn-
ding

EN om dagen *ns *ns *nsTO om dagen EN om dagen

LAGAD Cristal®

LAGAD Performa®

LAGAD Retina®

LAGAD Lacrima®

LAGAD Confort®

LAGAD Cristal®

LAGAD Performa®

LAGAD Retina®

LAGAD Lacrima®

LAGAD Confort®

LAGAD Cristal®

LAGAD Performa®

LAGAD Retina®

LAGAD Lacrima®

LAGAD Confort®

Lagad Retina® består af antioxidanter, vitaminer, mineraler og 
essentielle fedtsyrer, som bidrager aktiv til at beskyttelsen af 
nethinden mod påvirkninger af lys og ældning. 
Lagad Retina® bidrager især til at beskytte macula, en særdeles 
gul pigmenteret plet nær centeret af nethinden, der er ansvarlig 
for detalje- og farvesyn.

Kapslen indeholder : Fiskegelatine

*** AREDS II (Age-Related- Eye- Disease –Study) er en undersøgelse udført af 
the American National Eye Institute. Denne undersøgelse blev designet til, at 
undersøge sammenhængen imellem indtagen af specifi kke vitaminer, Omega 
3 og antioxidanter og progressionen af Age- Related Macular Degeneration 
(ARMD).
** ADI : Anbefalet daglig indtag
* Nemme at sluge

Lagad Lacrima® består af antioxidanter, vitaminer, mineraler 
og essentielle fedtsyrer, som er beregnet til at forbedre 
ernæringen af hornhinden og bevare tårefi lmens kvalitet.
Vores øjne udsættes mere og mere ofte for det moderne livs 
påvirkninger, som f.eks. forurening, arbejde ved skærme, 
klimaanlæg eller for meget varme, hvilket kan fremkalde en 
fornemmelse af tørre øjne.
Formularen til Lagad Lacrima® er baseret på forskning af 
øjenlæger og diætister med specialisering i øjets tørhed.

Kapslen indeholder : Fiskegelatine

** ADI : Anbefalet daglig indtag
* Nemme at sluge

Lagad Performa® består af antioxidanter, anthocyaniner fra blåbær 
og solbær, vitaminer, mineraler og essentielle fedtsyrer, som bidrager 
til at forbedre synsevnen under forhold med svagt lys, tillade en 
hurtigere tilpasning af øjet i mørke, genoprette synsevnen hurtigere 
efter blænding samt at reducere mørke rande under øjnene.
Formularen til Lagad Performa® er baseret på forskning af øjenlæger og 
diætister med specialisering i trætte øjne og visuel ydeevne.

Kapslen indeholder :  Fiskegelatine

** ADI : Anbefalet daglig indtag
* Nemme at sluge

 Anthocyaniner fra blåbær

Anthocyaniner fra solbær

A-vitamin

E-vitamin

B12-vitamin

B2-vitamin

Selenium

Omega 3

7.5 mg

2 mg

400 µg

6 mg

0.5 µg

0.7 mg

30 µg

211 mg

inklusiv 40 mg DHA 
og 61 mg EPA

50 % af ADI **

50 % af ADI **

20 % af ADI **

50 % af ADI **

55 % af ADI **

*ns EN om dagen*ns*ns

MED
ASTAXANTHIN

MED
HJULKRONEOLIE MED  ANTHOCYNINER FRA 

BLÅBÆR  OG SOLBÆR

Lutein 6 mg

Zeaxanthin 2 mg

Astaxanthin  2 mg

C-Vitamin  40 mg 50 %  af ADI**

E-Vitamin  12 mg 100 % af ADI**

                      10 mg 100 %  af ADI**

Omega 3       300 mg
   inklusiv 120 mg DHA

Mikroind-
kapsletzink

 Alfa-Liponsyre    

Hjulkronolie       

Inklusiv GLA                 

C-vitamin

E-vitamin 

   

Omega 3    

100 mg

236 mg

40 mg

60 mg

12 mg

10 mg

422 mg

inklusiv 80 mg DHA
og122 mg EPA

75 % af ADI**

100 % af ADI**

100 % af ADI**Mikroindkapsletzink 
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