
OCULUMAX

NORMÁLNÍ ZRAK • VÝŽIVA PRO OCI

NORMÁLNÍ ROZPOZNÁVACÍ FUNKCE

✔ Poruchy zraku?

✔ Zhoršené vidění?

✔ Degenerativní procesy na sítnici?

✔ Makulární degenerace?

✔ Zelený zákal?

✔ Šedý zákal (glaukom)?

✔ Syndrom suchých očí?

✔ Zvýšený nitrooční tlak?

✔ Záněty očí vinou nadměrného množství volných radikálů?



ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

NOVAX, PO BOX 66, 120 00 Praha 2

246 052 946, po-pá 9-16:30

info@novaxnaturpharma.cz

www.novaxnaturpharma.cz

Co je dobré vědět?
Že více než čtvrt milionu Čechů trpí zeleným zákalem. Že rizika očních vad a onemocnění, které 
mohou vést až k nevratné ztrátě zraku roste s věkem. Že základem péče o zrak jsou také preventivní 
prohlídky doporučované nejen v dospělosti, ale již od dětského věku. Že včasně rozpoznaná 
degenerace makuly (VPMD) přicházející s věkem se dá zastavit.
ŽE LIDSKÉ OKO JE JEDNÍM Z NAŠICH SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ, KTERÉ JSOU 
NEJVÍCE CITLIVÉ NA DOSTATEČNÝ PŘÍSUN ŽIVIN.

Prevence
Pro zrak je důležitá hojná konzumace zeleniny, především druhů, které jsou bohaté na antioxidanty 
a rostlinné pigmenty (listová zelenina, žlutá a oranžová zelenina). Pro oči důležité složky můžeme 
nalézt také v ovoci (borůvky, ostružiny, maliny). Například borůvky obsahují antokyany, které chrání 
čočku i sítnici před degenerativními procesy. Abychom si udrželi svůj zrak co nejdéle, je důležité 
dbát na dostatečný příjem vhodných tekutin, aby byl zajištěn odvod toxických zplodin z očí a nebyly 
tak vystavovány nadměrné zátěži. Odpovídající doplňky stravy ve správné kombinaci účinných látek 
mohou dle studií viditelně podpořit zlepšení zraku a nebo zastavit jeho zhoršování.

Vyživující složky
V dnešní době je kladen důraz především na prevenci, která souvisí s úpravou životního stylu 
a podporou v podobě užívání odpovídajících doplňků stravy. Je doporučováno během užívání 
kvalitních doplňků stravy eliminovat alkohol, cigarety a naopak zkvalitnit jídelníček a pitný režim. 
Všechny vyživující složky doplňku stravy Oculumax tak mají výrazně vyšší šanci projevit své účinky 
během kratší doby.

Je dobré vědět, že…
Naše oči potřebují stálou a kvalitní výživu, i když nás očividně nic netrápí. S odstupem času může 
být případná léčba problematická.

Beta karoten přispívá:
✔  (ve své přeměněné formě na vitamín A) k normálnímu udržení stavu zraku, sliznic a pokožky 

a normálnímu metabolismu železa

Lutein přispívá k:
✔  ochranné funkci proti poškození volnými radikály v sítnici oka (lutein je přírodní karotenoid 

nalézající se ve žluté skvrně sítnice oka zodpovědné za centrální vidění)

Zelený čaj přispívá k:
✔  normálnímu stavu zraku (antioxidant)

Borůvka přispívá k:
✔ normálnímu stavu zraku (antioxidant)

Zinek přispívá k:
✔ normálním rozpoznávacím funkcím a normální funkci imunitního systému

Vitamín C přispívá k:
✔  normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév, normální činnosti nervové soustavy 

a ochraně buněk před oxidačním stresem

Vitamín E přispívá k:

✔ ochraně buněk před oxidačním stresem


