
 

Ginkgo Biloba, Koenzim Q10, Taurin ve Kuersetin İçeren Takviye Edici Gıda 

VİOPTİC Nedir ? 

VİOPTİC, göz sağlığına faydası gösterilmiş Ginkgo Biloba , Koenzim Q10,Taurin ,Kuersetin gibi önemli antioksidanlar ve 

esansiyel elementlerin sinerjik birleşimi ile, değişik göz hastalıklarında işlevi bozulan optik ( görme )siniri korumaya 

yardımcı olan, kapsül formunda bir gıda takviyesidir. 

 

VİOPTİC İçeriğindeki Temel Maddelerin Rolü: 

• Ginkgo Biloba: Hücreleri oksidatif hasara karşı zararlı serbest radikallerden korumaya, kan dolaşımını iyileştirerek 

ve kılcal damarları koruyarak optik sinirin işlevinin geliştirilmesine  yardımcı olur. 

• Koenzim Q10: Güçlü antioksidan özelliği ile oksidatif stres ile savaşırken, hücrelerin enerji fabrikaları olarak 

görev yapan mitokondrilerin fonksiyonlarını da iyileştirerek optik sinirin korunmasında rol oynar. 

• Taurin: Göz dokularında, beyinde, kalp kasında ve kan hücrelerinde yüksek oranda bulunan bir amino asittir. 

Zararlı bileşiklerin üretimini engelleyerek normal damar fonksiyonunu destekler, göze giden kan akışını arttırmaya 

yardımcı olur. 

• Kuersetin: Optik sinir hasarında görülen zararlı bileşikler olan serbest radikalleri süpürerek savunmayı arttırmaya 

ve görme sinirini korumaya yardımcıdır. 

VİOPTİC Bileşenleri Beslenme Değerleri: 

Bileşen Günlük 1 kapsül ile alınan miktar 

EPA 38,6 mg 

DHA 47,2 mg 

VİTAMİN C 60 mg 

VİTAMİN E 10,5 mg 

KOENZİM Q 10 35 mg 

TAURİN 50 mg 

ALFA LİPOİK ASİT 100 mg 

GİNKGO BİLOBA 60 mg 

YABAN MERSİNİ 40 mg 

KUERSETİN 35 mg 

ÜZÜM TOHUM EKSTRESİ 25 mg 

VİTAMİN B6 5 mg 

BİOTİN 200µg 

VİTAMİN B12 150µg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kullanım Şekli: 

Yetişkinler içindir. 

Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği sürece: 

• Yemekten sonra günde toplam 1 yumuşak jel kapsül 1 bardak su ile alınmalıdır. 

• Kapsüller çiğnenmemelidir. 

 

Önemli Uyarılar: 

• Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.  

• Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. 

• Hastalık veya ilaç kullanılması durumunda doktorunuza danışınız. 

• VİOPTİC bileşenleri kullanımı ile ilgili bir önemli bir yan etki bildirilmemiştir. Kullanım esnasında bir yan etki 

görülmesi durumunda kullanıma ara verilmeli ve hekime bilgi verilmelidir. 

Saklama Koşulları: 

• Serin ve kuru yerde saklayınız.  

• Ambalajı açılmış ürünleri satın almayınız. 

• Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerde saklayınız. 

 

 

Marka Sahibi: Tedafarma İlaç Gıda Koz. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.   

Detaylı bilgi için: www.tedafarma.com 

 

Üretici Firma: Farmasoft İlaç Gıda Koz. San. Tic. Ltd. Şti. Karacaoğlan Mah. 6172 Sok. No: 14 / A, Bornova / İZMİR 

www.farmasoft.web.tr 

 

 

VİOPTİC Yumuşak Jel Kapsül, Helal sertifikasına sahip sığır jelatini kullanılarak üretilmektedir. 
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