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ic bright ™
RIJK AAN CAROTENOÏDEN

®

Uw visie, uw perspectief, uw focus. Ze beginnen allemaal met uw ogen. Omdat we technologie 
steeds vaker gebruiken—voor werk en ontspanning—is het belangrijk om uw ogen te beschermen 
tegen blauw licht van al uw apparaten. IC Bright combineert carotenoïden met vitamines en 
belangrijke ingrediënten die uw ooggezondheid effectief ondersteunen. Het helpt ook vermoeidheid 
en spanning van de ogen te verminderen. Voel u fris en helder en concentreer u op wat belangrijk is.

Waar kijkt u naar? 

Blauw licht. Het is onvermijdelijk—en het meest schadelijke type licht in het zichtbare spectrum.  
De belangrijkste bron is de zon, maar deze komt ook van al uw digitale apparaten: laptops, desktops, 
tablets en tv’s. Gemiddeld brengt een persoon minstens een halve dag door op digitale apparaten. 

Of u nu buiten in de zon bent, achter een computer of uw ogen gezond wilt houden naarmate 
u ouder wordt, IC Bright ondersteunt uw inspanningen met gerichte bescherming en voeding. 
Bovendien krijgt u extra voordelen om uw cognitieve of psychologische functies te ondersteunen.

Blijf scherp. 
Frisse ogen en 
heldere ideeën.
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WAARSCHUWING:  Bevat soja en vis (kabeljauw). Buiten bereik van kinderen houden.

Aanwijzingen

Voordelen

IngredientsIngrediënten

Neem dagelijks 2 softgels, bij voorkeur met voedsel.

Handig voor mensen die 
worden blootgesteld aan 
zonlicht en die regelmatig 
digitale apparaten gebruiken 
die blauw licht uitstralen

Bevat vitamine C dat bijdraagt 
aan een normale cognitieve 
en affectieve psychologische 
functie 

Bevat voedingsstoffen 
die de visuele functie en 
prestaties ondersteunen

Kan vermoeidheid van de ogen 
en vermoeidheid van de ogen 
door het gebruik van digitale 
apparaten helpen verminderen

Ondersteunt ooggezondheid 
en beschermt ogen 
tegen oxidatieve stress

• Luteïne-zeaxanthine

•   20 mg luteïne

•   4 mg zeaxanthin zeaxanthine afkomstig van goudsbloembloemen

• 10 mg zinkgluconaat

• 125 mg vitamine C

• 5 mcg vitamine D

• 250 mg omega-3 vetzuren (150 mg DHA)

• 1 mg kopergluconaat

• 20 mg vitamine E

• 50 mg bosbessenpoeder, of Europese bosbes (Vaccinium myrtillus)


