
Odporúčané dávkovanie je 1 kapsula 2x denne zapiť s dostatočným 
množstvom tekutiny. 2 kapsuly obsahujú: MaquiBright® extrakt 60 mg, 
z toho 15 mg delfinidín; a DHA 434 mg, EPA 172 mg

Prípravok môžu používať dospelí, mladiství a deti staršie 
ako 3 roky. Ustanovená odporučená denná dávka sa nesmie 
presiahnuť. Výživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada 
rozmanitej stravy. Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, 
poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
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Osvieženie pre vaše oči

Viac informácií nájdete na: www.onepharma.sk

Výživový doplnok
s extraktom Maqui Berry a koncentrátom 
rybieho oleja (Omega-3 mastné kyseliny)

PRE VAŠE OČI

Purpurové
osvieženie



Výživový doplnok

Výrobca: Sanoctua GmbH & Co. KG, Wildstraße 20, 
89522 Heidenheim, Nemecko

Distribútor v SR: One Pharma, s.r.o., Janka Kráľa 5, 
974 01 Banská Bystrica, Slovensko 

Dátum revízie textu: Október 2020  

*Zoznam zdravotných tvrdení, ktoré možno uvádzať na potravinách podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006

ZLOŽENIE:  
MaquiBright® extrakt (patentovaný štandardizova-
ný extrakt z bobúľ Aristotelia chilensis s obsahom 
minimálne 25% delfinidínov a minimálne 35% 
celkových antokyanínov) a koncentrovaný rybí olej 
s obsahom Omega-3 mastných kyselín DHA a EPA. 
Ďalšie zložky sú  želatína (bovinná), zvlhčovadlo 
(glycerol), emulzifikátor (lecitín) a žltý včelí vosk.

OBSAH BALENIA A DRUH OBALU:  
•  1 kapsula: MaquiBright® extrakt 30 mg, z toho 

7,5 mg delfinidín; a DHA 217 mg, EPA 86 mg 

•  2 kapsuly: MaquiBright® extrakt 60 mg, z toho 
15 mg delfinidín; a DHA 434 mg, EPA 172 mg 

Purpursan® sa dodáva v blistroch, ktoré sa sklada-
jú z laminátového blistrového filmu a z hliníkovej 
krycej fólie. Balenie obsahuje 30 kapsúl z mäkkej 
želatíny (sofgel).  

POUŽITIE:  
Purpursan® prispieva k udržaniu dobrého zraku*. 
Purpursan® je možné použiť na podporu tvorby 
sĺz a stabilizáciu slzného filmu u jedincov s očným 
diskomfortom, napríklad pri zníženej tvorbe sĺz 

alebo ich zvýšenom vysušovaní, podráždení oka 
kontaktnými šošovkami, cigaretovým dymom, kli-
matizáciou, vetrom, prachom, atď. Purpursan® je 
tiež možné použiť na podporu zmiernenia očnej 
únavy spôsobenej sledovaním obrazovky televí-
zora, tabletu, či mobilného telefónu, monitora 
počítača, sústredeným dlhým čítaním a riadením 
motorových vozidiel. Prípravok môžu používať 
dospelí, mladiství a deti staršie ako 3 roky.

ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE:  
1 kapsula 2x denne zapiť s dostatočným množ-
stvom tekutiny.

UPOZORNENIE: 
Prípravok nie je určený pre deti do 3 rokov. 
Ustanovená odporučená denná dávka sa nesmie 
presiahnuť. Výživový doplnok sa nesmie používať 
ako náhrada rozmanitej stravy. Ak máte akékoľ-
vek otázky alebo nejasnosti, poraďte sa s lekárom 
alebo lekárnikom.

UCHOVÁVANIE:  
Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 
25 °C, v dobre uzatvorenom obale, mimo dosah 
malých detí. Výrobok chráňte pred mrazom, pria-
mym slnečným žiarením a sálavým teplom.

ČAS POUŽITEĽNOSTI: 30 mesiacov

VÝDAJ: Nie je viazaný na lekársky predpis

Viac informácii nájdete na: 
www.onepharma.sk
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