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4Life Transfer Factor 
trifactor VISTA 

4Life Vista met Luteïne en Zeaxanthine bevorderen het 
gezichtsvermogen en gezondheid van de ogen. 
 
Gerichte ondersteuning voor oog en 
gezichtsvermogen 
• Ondersteunt visuele scherpte en scherpte * 
• Bevat ingrediënten om de macula van de ogen te  
  beschermen tegen overmatig blauw licht en  
  oxiderende effecten van de zon * 
• Bevordert een gezonde oogfunctie * 
• Ondersteunt het vermogen van de ogen om zich aan  
te passen aan wisselende lichtomstandigheden * 

 

Belangrijke kenmerken 

Vista bevat o.a.: 

• Luteïne en Zeaxanthine 

• Vitamines A, C, E 

• Zink 

• Transfer Factor trifactor 

• Occular Health Proprietary Blend, bestaande uit 

Haematococcus pluvialis microalgae extract (Astaxanthin), 

Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) fruit extract, Spirulina 

(Arthrospira spp.) Microalgen extract, Citrusbioflavonoïden 

(Citrus spp.) Schil extract, Zwarte bes (Ribes nigrum) fruit 

extract, Ginkgo biloba blad extract, Blackberry (Rubus 

fruticosus) fruit extract, Ascorbigen 

 

Wist je dat : 

• Vitamine A, C, E leveren essentiële voedingsstoffen voor  

  de cellen van de ogen en werken als antioxidanten om de  

  werking van vrije radicalen in de ogen te neutraliseren.* 

• Carotenoïden zoals luteïne van goudsbloem en  

  zeaxanthine bieden essentiële afscherming en antioxi- 

  derende voordelen voor het macula-gebied van het oog.* 

• Bosbessen en zwarte bessen extracten bieden krachtige  

  antioxidatieve ondersteuning voor de ogen.* 

1e lijns support : zicht, gezondheid ogen 
2e lijns support : immuun ondersteuning, antioxidant 
Inhoud : 60 capsules – 1 tot 2 capsules per dag met 
voldoende water, tenzij anders voorgeschreven. Volg de 
aanwijzingen in het nederlands op de gebruiksaanwijzing 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De macula is een ovaalvormige hoog 

gepigmenteerde gele vlek nabij het 

centrum van de netvlies van het 

menselijk oog. De macula krijgt zijn 

gele kleur van carotenoïden zoals 

luteïne en zeaxanthine. Het 

absorbeert overtollig blauw en 

ultraviolet licht dat in het oog komt. 

De bekeken beelden worden 

gefocusseerd binnen de macula en 

worden gebombardeerd met grote 

hoeveelheden licht. 

Veel studies suggereren het gebruik 

van Omega-3 en Omega-6 

essentiële vetzuren om de ogen te 

ondersteunen.2 In feite vereisen 

luteïne en zeaxanthine dat de 

aanwezigheid van vet in het lichaam 

wordt opgenomen. 4Life’s opnieuw 

geformuleerde BioEFA® met CLA is 

een geweldig begeleidend product 

voor 4Life Transfer Factor Vista. 


