
Ulotka informacyjna

Apo-lutea
Supelement diety

Co to jest preparat Apo-Lutea i w jakim celu się go stosuje

Skład suplementu diety Apo-Lutea został starannie skomponowany, aby w pełni uzupełnić dietę o 
składniki działające odżywczo na narząd wzroku.

Składniki zawarte w preparacie Apo-Lutea kompleksowo:
• wspomagają prawidłowe funkcjonowanie oczu, a w szczególności plamki żółtej
• pomagają chronić oczy przed szkodliwymi czynnikami takimi, jak: zbyt uboga dieta, 

palenie tytoniu, zanieczyszczenie powietrza, narażenie na intensywne światło, wiek, 
stres, zbyt mała ilość snu

• łagodzą objawy zmęczenia oczu spowodowane długotrwałą koncentracją wzroku 
związaną np. z pracą przy komputerze, częstym oglądaniem telewizji, prowadzeniem 

samochodu.

Składniki prozdrowotne: 
• Ekstrakt z aksamitki wzniesionej, w tym luteina i zeaksantyna
• Ekstrakt z sosny syberyjskiej
• Ekstrakt z borówki czernicy
• Kwasy tłuszczowe omega 3
• Ekstrakt ze świetlika
• Ekstrakt z zielonej herbaty
• Witaminy (C, E i z grupy B) i składniki mineralne (cynk, selen, mangan i miedź).
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W składnikach preparatu Apo-Lutea znajdują się antyoksydanty , które mają właściwości 
przeciwutleniające i posiadają zdolność usuwania wolnych rodników tlenowych. Jest to 
istotne, ponieważ wolne rodniki powodują degenerację struktur komórkowych narządu wzroku. 
Antyoksydanty pełniące rolę ochronną są obecne w naszym organiźmie (np. enzymy), są 
również i takie, które możemy dostarczyć z zewnątrz, dzięki prawidłowej diecie i jej 
suplementacji.
Jeśli powstaje więcej wolnych rodników niż organizm jest w stanie zneutralizować, dochodzi 
do tzw. stresu oksydacyjnego, co może powodować uszkodzenia komórek.

Ekstrakt z aksamitki wzniesionej zawiera żółte barwniki karotenoidowe: luteinę i zeaksantynę, które 

występują w plamce żółtej oka. Plamka żółta, znajdująca się na siatkówce oka, jest miejscem 
najostrzejszego widzenia dzięki zagęszczeniu światłoczułych receptorów. Zarówno zeaksantyna jak i 

luteina nie są syntetyzowane w organizmie, dlatego konieczne jest przyjmowanie tych substancji z 
pożywieniem lub ich suplementacja. Szczególnie dużo luteiny i zeaksantyny jest w żółtych i 

czerwonych warzywach oraz owocach, a także w ciemnozielonych warzywach liściastych.

Ekstrakt z sosny syberyjskiej zawiera nie mniej niż 95% proantocyjanidyn. Jest jednym z 
najsilniejszych antyoksydantów. Poprawia mikrokrążenie, uszczelnia naczynia włosowate oczu. 

Ekstrakt z borówki czernicy zawiera nie mniej niż 25% antocyjanów, które są czynnikami 

uszczelniającymi i wzmacniającymi ściany małych naczyń krwionośnych, zwłaszcza naczyń gałki 
ocznej. Polepszając ukrwienie w obrębie tęczówki poprawiają ostrość widzenia, zwłaszcza w złych 

warunkach oświetleniowych. Dzięki właściwościom antyoksydacyjnym antocyjany pomagają utrzymać 
prawidłowe czynności siatkówki.

Ekstrakt ze świetlika wspomaga prawidłowe funkcjonowanie oczu i siatkówki.

Ekstrakt z zielonej herbaty pomaga chronić komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi 

powodowanymi przez wolne rodniki. 

Kwasy tłuszczowe omega 3 są ważnym składnikiem siatkówki oka.

Witaminy i składniki mineralne dobrano tak, aby:
 wspomóc ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym - witamina E, witamina C, cynk, 

selen miedź i mangan
 wzmocnić prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego - witamina B6, witamina C, 

cynk, selen i miedź
 przyczynić się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia - niacyna i witamina B6, 

ryboflawina
 pomóc w utrzymaniu prawidłowego widzenia – cynk i ryboflawina.
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Przeznaczenie
Osoby dorosłe.

Zalecane spożycie 
Doustnie 1 kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku, popijając szklanką wody. 

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. 
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.

Jak przechowywać preparat Apo-Lutea

W miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu 

w temperaturze pokojowej.

Zawartość opakowania

30 kapsułek w blistrach w tekturowym pudełku.

Masa netto
16,7 g (30 kapsułek po 556 mg).

Dystrybutor:
Apotex Nederland B.V.
Archimedesweg 2

2333 CN Leiden
Holandia

Informacji o preparacie udziela:
Apotex Inc. Korporacja
Przedstawicielstwo w Polsce
04 - 118 Warszawa

ul. Ostrobramska 95
tel.: (22) 311 20 00

www.apotex.pl
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Informacja prozdrowotna

Budowa i funkcje narządu wzroku
Narząd wzroku to złożona struktura przesyłająca impulsy wzrokowe do mózgu w celu ich analizy i 
interpretacji. Oko zbudowane jest z trzech zasadniczych warstw: zewnętrznej, którą tworzą rogówka i 

twardówka, środkowej – błona naczyniowa i soczewka, oraz wewnętrznej – siatkówka. 
Siatkówka jest wewnętrzną warstwą oka zbudowaną z komórek światłoczułych, odpowiedzialnych za 

widzenie. Ich największe zagęszczenie znajduje się w centralnej części siatkówki zwanej plamką 
żółtą. Światło przechodzi przez rogówkę, źrenicę, soczewkę, ciało szkliste i dociera do siatkówki. 

Bodźce wzrokowe odebrane przez siatkówkę są przekazywane przez nerw wzrokowy do mózgu.

Narząd wzroku jest jednym z najważniejszych narządów zmysłów. Oczy przekazują nam 80% 
informacji o otaczającym nas świecie, dlatego warto o nie dbać.

Jak chronić wzrok:
 Jeść dużo owoców i warzyw
 Uzupełniać codzienną dietę, stosując suplementy bogate w składniki dobroczynne dla oczu

 Unikać zbyt długiego noszenia soczewek kontaktowych 
 Chronić oczy przed słońcem nosząc okulary z filtrem UV

 Spędzać mniej czasu przed komputerem, a jeśli jest to niemożliwe robić częste przerwy w 
pracy

 Nie czytać w źle oświetlonym miejscu, ponieważ może to powodować uszkodzenie 
narządu wzroku 

 Regularnie, tzn. przynajmniej raz w roku badać wzrok

Zalecamy wykonanie testu Amslera, który stosuje się w wykrywaniu wczesnych zmian 
degeneracyjnych związanych ze zwyrodnieniem plamki żółtej (AMD).
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Test Amslera

Jak wykonać test:
1. Trzymaj test w odległości 30-50 cm do twarzy. Załóż okulary do czytania, jeśli z takich korzystasz.

2. Zakryj jedno oko i skoncentruj wzrok na kropce położonej w centralnym miejscu test.
3. Nie odrywając wzroku od kropki oceń, czy w obrębie linii pionowych i poziomych nie pojawiają się 

nieregularności w wyglądzie siatki, np. wygięcia lub pofalowania linii, kratki o zmienionym kształcie 
albo ubytek obrazu w postaci białej lub szarej plamy.

4. Sprawdź drugie oko.

Uwaga! Jeżeli pojawią się nieregularności, należy skontaktować się z okulistą.
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