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 з метою запобігання втоми очей внаслідок

тривалого читання, роботи з персональним
комп'ютером, носіння контактних лінз, довгого
водіння, впливу яскравого освітлення;

 для профілактики порушень адаптації зору до
умов недостатнього освітлення,



в період інтенсивного росту дитини



в період відновлення після офтальмологічних
операцій



СлезаВіт зводить до мінімуму
неприємні відчуття при носінні
контактних лінз

1 капсула 1 раз на день

Вітаміни групи В
Вітамін А

У формі цис-ретиналь він
утворює світлочутливий
зоровий пігмент родопсин
витрачається при кожному
світловому порушення

Вітамін С

нормалізує проникність
капілярів, тим самим
регулюючи очну
гемодинаміку

характеризуються
нейропротекторними
ефектами

Вітамін В2

необхідний для синтезу
флавинових нуклеотидів,
разом з вітаміном А
необхідний для процесів
фоторецепції

Вітамінномінеральний
комплекс
лютеїну, зеаксантину
та екстракт чорниці

Антоціани

представляють особливий
інтерес для зміцнення зору
завдяки вираженому
антиоксидантній та
сосудопротекторному,
фотопротекторному дії

Недолік цинку викликає
зменшення мієлінізації
нервових волокон,
приводячи до оптичної
нейропатії.

До теперішнього часу доведено участь вільнорадикальних процесів в
патогенезі багатьох захворювань ока, таких як дистрофія сітківки,
діабетична ретинопатія, глаукома, катаракта, запальні процеси різної
етіології. Каротиноїди, присутні в тканинах ока, грають важливу роль
світлофільтрів

наукові
дослідження

Проведені дослідження Лютеин і
Зеаксантин

CLINICAL TRIALS

CLINICAL TRIALS

Фармакологічні ефекти лютеїну і
зеаксантину на візуальні і когнетивная
розлади

Щоб захистити сітківку від окислювального пошкодження, природа
використовувала ксантофилл в якості ефективного протектора, який може
поглинати шкідливий синє світло, нейтралізувати фотосенсибілізатори і
активні форми кисню, а також видаляти вільні радикали. Спільна локалізація
захисних і захищених молекул повинна значно підвищити ефективність
протекторів, особливо коли локальна концентрація ксантофиллов в мембрані
не надто висока.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4038937/
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Фармакологічні ефекти лютеїну і
зеаксантину на візуальні і когнетивная
розлади

Сітківка містить два ізомерних ксантофилла - лютеїн і зеаксантин - з
найбільшою концентрацією в центрі жовтої плями і зменшується з
ексцентриситетом. Результати і спостереження підтверджують
гіпотезу про те, що лютеїн і / або зеаксантин піддаються окисленню в
сітківці з подальшим нестереоспеціфіческім відновленням для
регенерації спостережуваного набору стереоизомеров. Наявність і
розподіл цих стереоізомерів, мабуть, узгоджується і підтримує
гіпотезу антиоксидантної функції макулярних каротиноїдів
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0076687999990432?via%3Dihub
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Фармакологічні ефекти лютеїну і
зеаксантину на візуальні і когнетивная
розлади

Зв'язок між L, дієтичним ксантофілловим каротиноїдом і візуальним і когнітивним
здоров'ям особливо важливі, оскільки L вибірково накапліваеться в тканинах ока і
мозку [10,123,124]. Почасти, позитивні ефекти L, як вважають, пояснюються його
антиоксидантні та протизапальні властивості. З огляду на, що очей є продовженням
нейронної системи, все частіше визнають роль L в когнітивної функції [26]. У мозку
дитини відносне співвідношення L в загальному кількість каротиноїдів в два рази
більше, ніж у дорослих, що становить більше половини від загальної концентрації
каротиноїдів. Велика частка L в мозку дітей вказує на необхідність L в процесі розвитку
нервової системи
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Роль Lutein і Zeaxanthin для здоров'я і патології
очей

Наявні дані свідчать про те, що лютеїн і його ізомери грають важливу
роль в розвитку «окулярів» в утробі і протягом усього життя, в
показниках зорових функцій в молодому і пізньому віці, а також у
зниженні ризику розвитку загальних вікових захворювань очей в
старшому віці
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харчові фактори і візульних функції у недоношених дітей

В даний час спостерігається інтерес до макулярної пігменту по відношенню до вікової макулярної
дегенерації, але ці пігменти також можуть відігравати захисну роль в епітелії пігменту сітківки
новонародженого. Невелика інформація доступна за рівнями лютеїну крові і зеаксантина у
новонароджених. Рівні лютеїну в материнському молоці в два-три рази вище, ніж у бета-каротину, тоді як
їх концентрація в крові матерів приблизно однакова. Людське молоко є основним джерелом харчування
лютеїну і зеаксантину для немовлят до тих пір, поки не відбудеться відлучення. Біохімічні механізми, які
опосередковують перенесення макулярних каротиноїдів в око, невідомі, але тубулін був ідентифікований
як основний каротіноідсвязивающій білок і може грати роль в фізіології макули.
© 2012 World Medicine Ophthalmics
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Можливі впливи лютеїну і зеаксантину на що
розвивається сітківку

LZ може допомогти зменшити пошкодження сітківки, викликане липофусцином в RPE.
Протягом перших п'яти років життя може спостерігатися до половини накопичення
ліпофусцину протягом життя протягом перших п'яти років життя (al.,
. Збільшення МП раніше в житті могло теоретично сповільнити накопичення ліпофусцину,
а також зменшити вільнорадикальні окислювачі, які він виробляє. З огляду на низький
ризик і явну потенційну користь, було б розумно збільшити споживання лютеїну в
дитячому віці, в той час як з'являються додаткові свідоцтва його переваг.
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