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ZeaForce

O CAPSULĂ PE ZI
PENTRU O VEDERE BUNĂ

supliment alimentar
30 capsule  510 mg

INDICAŢII: ZeaForce este o combinație de antioxidanți foarte 
eficienți care ajută la protejarea ochilor. Contribuie la protejarea 
celulelor împotriva stresului oxidativ, sprijină acuitatea vizuală și 
menține sănătatea ochilor și funcția acestora.

ACŢIUNE: Fiecare ingredient din compoziția produsului ZeaForce 
joacă un rol important pentru o vedere bună.
Afinele sunt o sursă bine cunoscută de antioxidanți, oferă o apăra-
re naturală împotriva radicalilor liberi și suport antioxidant pentru 
ochi. Extractul de afine îmbunătățește circulația oculară și susține 
fluxul sanguin la nivelul ochilor. Prin acțiunea de susținere antio-
xidantă și venoasă, fructele de afine mențin sănătatea ochilor și 
funcția acestora, sprijină claritatea vizuală și susțin funcția retinei. 
Fructele de afine ajută la stabilizarea formării colagenului la nivelul 
ochilor. Antocianozidele din afine ar putea ajuta la stabilizarea 
unui nivel sănătos de colagen la nivelul ochilor.
Vitamina C, vitamina E și zincul contribuie la protejarea celulelor 
împotriva stresului oxidativ.
Nevoile de vitamina C cresc odată cu înaintarea în vârstă, la fel și la 
persoanele fumătoare, cele care consumă alcool, în cazul anumitor 
afecțiuni etc. Vitamina C contribuie la regenerarea formei reduse 
a vitaminei E. Zincul contribuie la menținerea vederii normale.

Efect
• Sprijină funcțiile vizuale;
• Îmbunătățește acuitatea vizuală;
• Acționează pentru menținerea activității normale a ochilor 

sub impactul mediului înconjurător – radiații UV ale soarelui, 
iluminare artificială, emanații de la ecranele calculatoarelor și 
televizoarelor ș.a.

TEHNOLOGIA DE ÎNCAPSULARE LICAPS™

ZeaForce este fabricat în Franţa folosind tehnologia LICAPS™ pen-
tru introducerea extractelor lichide în capsule dure de gelatină. 
Prin acest proces se elimină prelucrarea termică a substanţei ac-
tive. Aceasta permite păstrarea proprietăţilor utile ale produsului 
la un nivel maxim şi garantează asimilarea rapidă şi completă de 
către organism. 

Capsulele gelatinoase LICAPS™ sunt:
fără solvenţi;
fără conservanţi;
fără gluten;
fără zahăr;
fără OMG.
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ZeaForce

ONE CAPSULE DAILY  
FOR GOOD EYESIGHT

dietary supplement
30 capsules  510 mg

INDICATIONS: ZeaForce is a combination of very effective anti-
oxidants that help protect your eyes. Helps protect cells against 
oxidative stress, supports visual acuity and maintains eye health 
and function.

ACTION: Each component in ZeaForce composition plays an im-
portant role for the good health.
Blueberries are a well-known source of antioxidants, providing 
natural protection against free radicals and antioxidant support 
for the eyes. Blueberries extract improves ocular blood circulati-
on and supports blood flow at eye level. Through the action of 
antioxidant and venous support, blueberries support eye health 
and function, as well as visual clarity and retinal function. Fruit of 
blueberries help to stabilize collagen formation in the eyes.
Vitamin C, vitamin E and zinc contribute to the protection of cells 
against oxidative stress.

The need for vitamin C increases with aging, as well as for smokers, 
people who consume alcohol, people with certain diseases, and 
others. Vitamin C contributes to the regeneration of the reduced 
form of vitamin E.

Zinc helps maintain good vision.

Efect
• Supports the visual functions;
• Improves the visual acuity;
• Helps to maintain the eyes activity at the environment 

influence – UV radiation from the sun, artificial lighting, computer 
and TV screens radiations etc.

LICAPS™ ENCAPSULATION TECHNOLOGY
ZeaForce is produced in France as per LICAPS™ patented techno-
logy of Capsugel for liquid extracts filled in hard gelatin capsules. 
This process eliminates the heat treatment of the active substance 
and thus allows preserving its useful properties to the maximum 
extent and guarantees its fast and complete absorption by the 
organism.

LICAPS™ gelatine capsules are:
solvent free;
preservative free;
gluten free;
sugar free;
GMO free.



MOD DE UTILIZARE: Administrați câte 1 capsulă pe zi, după masă, 
timp de cel puțin 3 luni fără pauză. Pentru a vă asigura sănătatea 
ochilor administrați ZeaForce măcar o dată pe an timp de 2-3 luni 
câte 1 capsulă pe zi.

INGREDIENTE / capsulă: Ulei de palmier – 278,4 mg; Capsulă: ge-
latină din pește, apă, oxid galben de fier; Vitamina C (acid ascorbic) – 
66 mg/82,5%VNR*; agent de îngroșare: mono și digliceride ale acizi-
lor grași; Amestec de carotenoide (extrase din flori de Crăițe (Tagetes 
erecta, în ulei vegetal) cu 20% luteină – 33 mg; Extract hidroetanolic 
(maltodextrină din porumb) din fructe de Afin (Vaccinium myrtillus), 
cu 25% antocianidine – 30 mg; D-alfa tocoferol (în ulei de floarea soa-
relui), furnizând 10 mg vitamina E/83%VNR* – 16,5 mg; sulfat de zinc 
monohidrat (furnizând 5,5mg Zn/55%VNR*) – 15 mg; emulsifiant: 
lecitină de soia; amestec de carotenoide (extras din flori de Crăițe/
Tagetes erecta, în ulei de soia), furnizând 20% zeaxantină  – 8,25 mg. 
*VNR = Valoare Nutrițională de Referință cf. Regulament 1169/2011.

CONTRAINDICAȚII: ZeaForce este un supliment alimentar care nu 
provoacă iritații sau hipersensibilitate și se poate administra pe o pe-
rioadă îndelungată de timp. ZeaForce se poate administra individual 
sau împreună cu medicamentele prescrise de medicul curant.

CONDIȚII DE PĂSTRARE: La temperatura camerei (15˚– 25˚С), 
fără a se expune la lumina directă.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici!
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic!
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil 
de viață sănătos.

RECOMMENDED DAILY DOSE: Take one capsule a day, after 
meal, for at least 3 months without interruption. To ensure health 
for your eyes take ZeaForce at least once a year, 2–3 months, 1 
capsule a day.

CONTENT 1 capsule: Palm oil – 278.4 mg; Capsule (fish gelatin, 
water, iron oxide); Vit C / Ascorbic acid – 66 mg/82.5% RDA*; 
Thickener: mono- and diglycerides of fatty acids; Mixed carote-
noids (Tagetes erecta flower extract) with 20% Lutein – 33 mg; 
Blueberry extract, fruits (Extr. fr. Vaccinium myrtillus with 25% 
anthocyanidins) – 30 mg; D-Alpha tocopherol (in sunflower oil), 
source of 10 mg Vit Е/83% RDA* – 16.5 mg; Zinc sulfate (source 
of 5.5 mg Zinc/55% RDA* – 15 mg; Emulsifier (soy lecithin); Mixed 
carotenoids (extr. from Tagetes erecta in soybean oil), contains 20% 
Zeaxanthin – 8.25 mg. *RDA = Recommended daily allowance / 
Regulation 1169/2011.

CONTRAINDICATIONS: ZeaForce is a food supplement and does 
not cause irritation or hypersensitivity and it can be taken for long 
periods of time. ZeaForce can be taken alone or in combination 
with prescribed by the treating physician medicines.

STORAGE CONDITIONS: Keep at room temperature (15˚– 25˚С), 
do not expose to direct light. 

Keep out of the reach of children.
Do not exceed the recommended daily dose.
Do not use the product as substitute to the balanced diet.

Avantajele formulei lichide în comparaţie cu formulele sub formă de pudră / Liquid Formulation Benefits over Powder

* Benet, L.Z. Biopharmaceutics as a basis for the design of drug products. 1973.

ZeaForce lichid în LICAPS™

ZeaForce liquid in LICAPS™ capsules
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LICAPS™ eliberează ingredientele 
foarte rapid. În comparaţie cu formulele 
dure, ca tabletele, ingredientele conţinute 
în LICAPS™, se eliberează foarte rapid, 
deoarece acestea sunt dizolvate în prealabil. 
Dizolvarea LICAPS™ este întotdeauna 
constantă*.

LICAPS™ capsule releases ingredients 
very rapidly. In comparison to solid delivery 
forms like tablets the ingredients in LICAPS™ 
capsule are released very rapidly because 
they are already dissolved. The dissolution of 
LICAPS™ capsule is always constant*.

Notificare: Serviciul Naţional pentru 
Plante Medicinale, Aromatice şi 
Produse ale Stupului (SNPMAPS), 
Seria AA, Nr.: 11210/2017

PRODUCED BY:  
CAPSUGEL – FRANCE
Capsugel Colmar, 10, Rue Timken, 
F-68027 Colmar, Cedex, France,
for Vitaslim Ltd.; 1113 Sofia, Bulgaria, 18 Ship-
chenski Prohod Blvd., Galaxy Trade Center, 
floor 8, office 802. Distributor for Romania 
is Vitaslim SRL, 1 Nerva Traian str., bl. K6, 
entr. 2, floor 1, ap. 36, District 3, Bucharest. 
Phone: +40 21 313 36 46.

PRODUS DE: 
CAPSUGEL – FRANŢA, 
Capsugel Colmar, 10, Rue Timken,  
F-68027 Colmar, Cedex, Franța,
pentru Vitaslim Ltd., Sofia 1113,  
Bd. Shipchenski Prohod, nr. 18, Galaxy 
Trade Center, et. 8, birou 802. Distribuitor  
pentru România este Vitaslim SRL, str. Nerva 
Traian, Nr. 1, bl. K6, sc. 2, et. 1, ap. 36,  
Sector 3, București. Tel: +40 21 313 36 46. 

LICAPS™ & logo are trademarks of 
Lonza or its affiliates


