
ADRUSEN MEGA 

 

ADRUSEN Mega este un supliment nutritiv pe bază de luteină, zeaxantină, astaxantină, 

omega-3, vitamina C, vitamina E, zinc și cupru. O alimentaţie completă şi variată nu este 

întotdeauna în măsură să asigure nivelurile optime ale nutrienților din compoziția Adrusen 

Mega; astfel, suplimentarea acestora este recomandată în cazul unor nevoi crescute sau al unei 

diete deficitare. 

 

Omega 3 sunt acizi graşi esenţiali, indispensabili pentru funcţionarea corectă a organismului. 

Familiei omega 3 îi aparţin doi importanţi acizi graşi, EPA (acidul eicosapentaenoic) şi DHA 

(acidul docosahexaenoic). DHA asigură funcții fundamentale la nivel ocular, iar EPA este 

precursorul direct al acestuia. 

 

Astaxantina aparţine unui grup special de carotenoizi, fiind unul dintre cei mai puternici 

antioxidanți naturali. Aportul de astaxantină contribuie la ameliorarea capacităţii defensive a 

organismului împotriva radicalilor liberi, protejând retina de leziunile fotoinduse. 

 

Luteina şi zeaxantina aparţin, de asemenea, familiei carotenoizilor. Acestea se acumulează în 

special la nivelul părții centrale a retinei (macula lutea), intrând în componența pigmenților 

retinieni. 

 

Vitamina C, Vitamina E și Zincul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului 

oxidativ. 

 

Zincul contribuie la menținerea vederii normale, la metabolismul normal al acizilor grași și al 

macronutrienților, la sinteza normală a proteinelor. 

 

Cuprul contribuie la protejarea constituenților celulari împotriva stresului oxidativ, la 

menținerea sănătății țesuturilor conjunctive. Cuprul trebuie să însoţească întotdeauna aportul 

de zinc. 

 

MOD DE UTILIZARE: 

Se recomandă administrarea a două capsule pe zi, după masă, cu un aport abundent de apă. 

Dacă aveți întrebări cu privire la Adrusen Mega adresați-vă medicului oftalmolog. 

 

 

Producător: SOCHIM INTERNATIONAL S.p.A., Italia pentru SIFI S.p.A. Italia 

Notificat la Serviciul Național pentru Plante Medicinale, Aromatice și Produse ale Stupului cu 

numărul AA5652/24.04.2012 

Deținător notificare și distribuitor unic: S.C. Oftafarma Romania S.R.L., Str. Carol Davila, 

nr. 105 – 107, et. 2, ap. 5, Sector 5, București, România, tel: 021.314.28.94, fax: 

021.314.28.94 

 

Cutie cu 30 de capsule moi 


