
Există dovezi care sugerează că prin expu-
nerea cumulată la lumină, în special prin 
creșterea expunerii digitale, ochii sunt 
afectați pe termen lung. Se poate ajunge la 
o creștere a stresului oxidativ, care are 
legatură cu dezvoltarea degenerescenței 
maculare legată de vârstă.

Surse de lumină:

Cu OmniMed® Blu puteți face ceva supli-
mentar, din timp, pentru sănătatea ochilor 
dvs. Oferiți ochilor dvs. porția supli-
mentară de substanțe importante cu doar 
o capsulă pe zi.  Cu toate provocările digi-
tale moderne pentru ochi este foarte 
important să acţionăm: Gândiți-vă din timp 
la sănătatea ochilor dvs.! 

Supliment alimentar special pentru ochi
Doar o capsulă pe zi
Reduceţi stresul oxidativ
Susţineţi vederea din interior

Ambalaj
30 Capsule

Compoziţie Per porţie zilnică
(1 capsulă)

Luteină
Zeaxantină
Coenzima Q10
Vitamina D3
Zinc
Cupru

% NRV = valoare de referinţă a nutrienţilor conform Regulamentului (UE) 1169/2011
Nu s-a stabilit o valoare de referinţă a nutrienţilor
I.E. = unitate internaţională

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o hrană echilibrată, diversificată şi un mod de viaţă 
sănătos. Cantitatea zilnică recomandată nu trebuie depăşită. Vă rugăm să nu lăsaţi la 
îndemâna copiilor. Nu se recomandă femeilor însărcinate şi celor care alăptează.

Sunt şi ochii dvs. expuşi 
la lumină albastră în fiecare zi, 
petreceţi multe ore în faţa 
calculatorului, folosiţi frecvent 
telefonul şi tableta?
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Lumină artificială

Lumină solară



Ochii noştri sunt organele cu cel mai bun 
aport de sânge din corpul nostru. Datorită 
unei activităţi metabolice crescute, ochii 
noştri trebuie alimentaţi cu suficienţi 
nutrienţi, 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână 
şi, bineînţeles, tot anul. Aceşti micronu-
trienţi includ Zincul, Cuprul, Vitamine, 
Coenzima Q10, Luteină şi Zeaxantină.

Luteina şi Zeaxantina sunt coloranţi natu-
rali depozitaţi în concentraţii mari în ochi. 
Ele absorb lumina, spectrul albastru și 
ultraviolet cu unde scurte, astfel încât 
aceste raze nu pot fi periculoase pentru 
ochii noștri. De asemenea, interceptează 
molecule reactive de oxigen, așa-numiții 
radicali liberi, astfel încât să nu 
reacționeze într-un mod necontrolat. 

Enzimele importante care participă la 
procesele antioxidante au nevoie de Zinc, 
Cupru şi alţi micronutrienţi, care se leagă 
de enzime ca şi cofactori şi astfel le 
activează. Astfel, Zincul contribuie la 
menținerea vederii normale atât pe timpul 
zilei cât și pe timpul nopţii.

Importanţa Coenzimei Q10 rezultă din 
participarea sa la diverse procese la nivel 
celular. Corpul însuşi poate produce 
Coenzima Q10, dar poate fi luată şi parţial 
din hrană. Coenzima Q10 există, de exem-
plu şi în ficat, la peşti uleioşi (sardine, 
macrou, etc.), în nuci, leguminoase, ulei 
vegetal, seminţe de floarea soarelui, ceapă, 
spanac şi varză. Totuşi, Coenzima Q10 
este sensibilă la temperatură şi este foarte 
afectată sau chiar distrusă prin gătire. 
Concentrația Coenzimei Q10 scade odată 
cu înaintarea în vârstă, la fel şi în retină și 
acest lucru poate crește stresul oxidativ. 

OmniMed® Blu asigură Coenzima Q10 
necesară corpului. 

O altă substanţă foarte importantă este 
Vitamina D3, care, de asemenea, este 
produsă în corp. Totuşi, se aplică şi aici 
faptul ca modul nostru de viaţă poate 
necesita o administrare suplimentară de 
Vitamina D3.

Vitamina D3 este importantă pentru 
funcția celulelor musculare și, prin 
urmare, susține și mușchii ochiului.

Procesul de îmbătrânire precum și factorii 
de mediu (ex: soare, lumina UV, lumina 
LED, calculator, telefon smart, tabletă) ne 
afectează ochii. Sursele de lumină 
menționate prezintă un grad ridicat de 
lumină albastră la care ochii sunt supuși. 
Această expunere  vă afectează fie că 
petreceți mai multe ore la calculator în 
timpul zilei, fie că lucrați pe timp de 
noapte.

Astăzi există multe activităţi în timpul 
cărora ochii noştri sunt expuşi luminii 
albastre. De multe ori nu pot fi evitate, 
astfel încât ochii noștri pot fi afectați pe 
termen lung.




