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La miopia è un difetto visivo caratterizzato da un eccessivo 
allungamento dell'occhio; le immagini non si formano, così come 
dovrebbero, sulla retina, ma davanti ad essa, ed il soggetto le 
percepisce in modo sfocato. La miopia è molto diffusa nella 
popolazione e spesso viene identificata già nei bambini al 
momento dell'ingresso nella comunità scolastica.
É accompagnata da una serie di sintomi tipici quali sensazione di 
affaticamento visivo, aggravamento del difetto visivo in condizioni 
di scarsa illuminazione, difficoltà di adattarsi ai cambiamenti di 
luminosità. In situazioni particolari (uso del computer, lettura per 
tempi prolungati, stati influenzali, ecc.) tali sintomi sono avvertiti in 
misura più evidente. Nei soggetti miopi occorre migliorare il 
metabolismo del tessuto retinico, sottoposto ad uno stress 
superiore rispetto a quello dei soggetti non affetti da tale difetto 
visivo, integrando la normale alimentazione con specifici nutrienti 
che spesso non vengono assunti in quantità adeguate a soddisfare 
i fabbisogni dell'organismo. OPTOmyo® é un prodotto a base di 
Vitamina A, E, Luteina (da Tagetes erecta L.) con Sambucus nigra L. e 
Vitis vinifera L. estratto. I suoi componenti contribuiscono al 
mantenimento di una efficace attività visiva e alla protezione dallo 
stress ossidativo. Le sostanze contenute nel OPTOmyo® aiutano a:
- mantenere la capacità visiva fisiologica (Vitamina A, Tagetes  
erecta L. estratti);
- proteggere le cellule dallo stress ossidativo (Vitamina E, Tagetes 
erecta L. estratti, Vitis vinifera L. estratto);
- mantenere la funzionalità del microcircolo (Vitis vinifera L. 
estratto).

MODALITÀ D'USO
Una compressa al giorno prima dei pasti.

AVVERTENZE
Non eccedere la dose giornaliera consigliata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Non assumere in gravidanza.
Gli integratori alimentari vanno utilizzati nell'ambito di una dieta 
variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra 
correttamente conservata.

CONFEZIONE
Astuccio d a 15 comp resse divisibili.

La miopía es un defecto visual caracterizado por un alargamiento 
excesivo del ojo; las imágenes no se forman correctamente en la 
retina, sino delante de esta, y la persona las percibe desenfocadas.
La miopía está muy extendida en la población y a menudo se 
identifica en los niños cuando inician su etapa escolar. 
La acompañan diversos síntomas típicos, como la sensación de 
fatiga de la vista, el empeoramiento del defecto visual en condicio-
nes de poca iluminación y la dificultad de adaptarse a los cambios 
de luminosidad. En situaciones particulares (uso del ordenador, 
lectura durante un tiempo prolongado, estados gripales, etc.), 
dichos síntomas se manifiestan de modo más evidente. En las 
personas miopes es necesario mejorar el metabolismo del tejido 
retiniano, sometido a un mayor estrés que el de las personas que 
no padecen tal defecto visual, complementando la alimentación 
normal con nutrientes específicos que a menudo no se toman en 
cantidades adecuadas para satisfacer las necesidades del 
organismo. OPTOmyo® es un producto a base de vitaminas A y E, 
luteína (de Tagetes erecta L.) con Sambucus nigra L. y Vitis vinifera L. 
extracto. Sus componentes contribuyen al mantenimiento de una 
eficaz actividad visual y a la protección contra el estrés oxidativo. 
Las sustancias contenidas en OPTOmyo® ayudan a:
- mantener la capacidad visual fisiológica (Vitamina A, Tagetes 
erecta L. extractos);
- proteger a las células contra el estrés oxidativo (Vitamina E, 
Tagetes erecta L. extractos, Vitis vinifera L. extracto);
- mantener la funcionalidad de la microcirculación (Vitis vinifera L. 
extracto).

MODO DE EMPLEO
Un comprimido al día antes de las comidas.

ADVERTENCIAS
No superar la dosis diaria recomendada.
Mantener lejos del alcance de los niños menores de tres años.
No emplear durante el embarazo.
Los complementos alimenticios deben emplearse junto con una 
dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
La fecha de caducidad se refiere al producto sin abrir y correcta-
mente conservado.

ENVASE
Caja con 15 comprimidos divisibles.

A miopia é um defeito da visão caracterizado por um alongamento 
excessivo do olho; as imagens não se formam como deveriam na 
retina, mas na frente dela e o indivíduo as vê embaçadas.
A miopia é muito comum e muitas vezes é identificada nas crianças 
no momento em que entram na escola. É acompanhada por uma 
série de sintomas típicos como sensação de cansaço visual, piora 
do defeito visual em condições de pouca iluminação e dificuldade 
de adaptação às alterações de luminosidade. Em situações 
especiais (uso de computador, leitura por um período prolongado, 
gripe, etc.), tais sintomas são advertidos de maneira mais evidente.
Nos indivíduos míopes, é necessário melhorar o metabolismo do 
tecido da retina, submetido a um stress superior em relação àquele 
dos indivíduos não afetados por tal defeito de visão, integrando a 
alimentação normal com nutrientes específicos que geralmente 
não são assumidos em quantidades adequadas para satisfazer as 
necessidades do organismo.
O OPTOmyo® é um produto à base de Vitamina A, E e Luteína 
(extraída da Tagetes erecta L.), com extrato de Sambucus nigra L. e 
de Vitis vinifera L.. Os seus componentes contribuem para manter 
uma atividade visual eficaz e para proteger as células contra o 
stress oxidativo. As substâncias contidas no OPTOmyo® ajudam a:
- manter a capacidade visual fisiológica (Vitamina A e extrato de 
Tagetes erecta L.);
- proteger as células contra o stress oxidativo (Vitamina E, extrato 
de Tagetes erecta L. e extrato de Vitis vinifera L.);
- manter a funcionalidade da microcirculação (extrato de Vitis 
vinifera L.)

MODO DE USAR
Um comprimido por dia antes das refeições.
ADVERTÊNCIAS
Não exceder a dose diária recomendada.
Manter fora do alcance de crianças de idade inferior a três anos.
Não ingerir durante a gravidez.
Os integradores alimentares devem ser utilizados no âmbito de 
uma dieta variada e equilibrada. Para além disso, deve-se ter um 
estilo de vida saudável.
A data de vencimento se refere ao produto na embalagem fechada 
e conservada corretamente.

EMBALAGEM
Caixa com 15 comprimidos divisíveis.


