
Makulin® a Makulin® plus



Luteín

• luteín a karotenoid sa nachádzajú v rôznych druhoch zeleniny a to najmä tmavo zelená listová zelenina 
ako je kel, špenát, hrášok a brokolica

• koncentrácia luteínu v týchto potravinách je oveľa vyššia ako koncentrácia betakaroténu
v rovnakých druhoch zeleniny

• dobrý zdrojom luteínu je oranžové ovocie

• vysoká koncentrácia luteínu sa nachádza v žĺtku, kde je viazaný na lipidové matrice čím
je zabezpečená vysoká biologická dostupnosť 

• ľudské telo nedokáže syntetizovať luteín z toho vyplýva, že ho musí prijímať prostredníctvom doplnkov stravy



Luteín

• luteín je uložený v tých častiach tela, 
ktoré sú najviac vystavené poškodeniu voľnými radikálmi.

• najvyššia koncentrácia luteínu:
 macula lutea oka (žltá škvrna)
 celá sietnice, očné šošovky
 koža

• podľa súčasných poznatkov, luteín a zeaxantín sú jediné
karoteinoidy nachádzajúce sa  v očnej šošovke



Úloha luteínu

• Rastúci počet štúdií ukazuje, že luteín vďaka svojím antioxidačným účinkom, má veľký význam v oblasti zdravia:
 OKA
 KOŽE
 SRDCA
 KRČKA MATERNICE
 IMUNITN0HO SYSTÉMU

• Štúdie na bunkových kultúrach, zvieratách i na ľuďoch boli zamerané na potenciálnu úlohu luteínu 
pri ochrane niektorých chronických ochorení, najmä vekom podmienenej makulárnej degenerácie (AMD), 
kataraktu (šedý zákal), ochorenia srdca, mŕtvice a niektorých druhov rakoviny.



Luteín

• Katarakt (šedý zákal)

• Malígne zmeny

• Mŕtvica

• Ischemická choroba srdca

• Koža



Luteín – často kladené otázky

Koľko luteinu potrebujeme?
 6-12 mg/ deň

Kedy je vhodné užívať lutein?
 Najlepšie s jedlom, keďže lutein je rozpustný v tukoch a tým pádom sa ľahšie vstrebáva.

Je možné udržať si správnu hladinu luteinu sporadickým užívaním, bude sa mi v tele kumulovať?
 Ľudské telo nemôže produkovať lutein, takže je nutné udržiavať optimálnu koncentráciu luteinu 
 v tele pravidelným užívaním.

Môže byť veľká koncentrácia luteínu v tele škodlivá?
 NIE. Neexistujú žiadne údaje o toxicite resp. predávkovaním luteínom. Extrémne vysoká dávka 
 luteínu môže spôsobiť oranžové alebo žlté sfarbenie pokožky. Tento jav sa nazýva karotenodermia 
 a nemá žiadny významný vplyv na zdravie.



Zinok

• dôležitý prvok pre udržanie a zlepšenie videnia

• obsah zinku v ľudskom oku je pomerne veľký a môže dosahovať 21,86 mg mol / g

• sietnica oka obsahuje mnoho zinku

• nedostatok zinku môže vyvolať zhoršenie zraku a zníženie adaptácie v tme



Vitamín C

Ochranný účinok vitamínu C na zdravie očí sa prejavuje prostredníctvom:

• Chránenia citlivej sulfo-hydroxylovej skupiny proteínov v očnej šošovke pred oxidáciou

• Úlohy je syntetizovať kolagén a iné štruktúry očnej šošovky

• Stimulácie imunitného systému

• Ochrany šošovky pred škodlivým žiarením

• Zachovania integrity membrán, ktoré riadia transport živín a iónov do šošovky.

Koncentrácia vitamínu C v tekutine oka asi 25 krát vyššia, než je koncentrácia
Vitamín C v sére a u očnej šošovky až 50 krát vyššia!

Vitamín C a makulárna degenerácia

• vysoký príjem vitamínu C a ďalších antioxidantov môžu spomaliť degeneratívne procesy sietnice oka

Vitamin C a katarakt (šedý zákal)

• vysoký príjem vitamínu C a ďalších antioxidantov môžu spomaliť degeneratívne procesy sietnice oka



Vitamín C

Vitamín C a makulárna degenerácia

• vysoký príjem vitamínu C a ďalších antioxidantov môžu spomaliť degeneratívne procesy sietnice oka

Vitamin C a katarakt (šedý zákal)

• znížená hladina vitamínu C je charakteristická v staršom období života, 
čo vedie k zvýšenému výskytu šedého zákalu v treťom veku

• štúdia na Harvard Medical Shool, Boston – , ktorej sa zúčastnilo 50 828 žien preukázal, 
že ženy s najvyšším príjmom vitamínu C v strave  eventuálne ženy, ktoré užívajú ako doplnok stravy 
vitamín C dlhšie ako 10 rokov majú o 45 % nižšie rizikov vzniku šedého zákalu v porovnaní so ženami, 
ktorých príjem vitamínu C bol výrazne nižší

Vitamín C a glaukóm (zvýšený vnútroočný tlak)

• vitamín C zabraňuje glaukómu vďaka zabezpečeniu primeranej syntézy kolagénu a priechodnosti kanálikov

Vitamín C a suché oči

• podľa výskumu vitamín C v dávke 350-1000 mg / deň v kombinácii s esenciálnymi mastnými kyselinami 
a vitamínu B6 zvyšuje produkciu sĺz čím bráni vzniku symptómov suchého oka



FloraGLO®

• v roku 1944 spoločnosť Kemin® patentovala výrobný proces FloraGLO® lutein, kde štruktúra luteínu zodpovedá
štruktúre prírodného luteínu nachádzajúci sa v zelenine a vo vajciach

• FloraGLO® lutein je extrakt z kvetu nechtíka lekárskeho 

• FloraGLO® lutein je jedinečný vďaka chránenej forme (formule) v mnohých krajinách po celom svete.

Dokázané účinky

• bolo opublikovaných viac ako 300 odborných tvudení, kde sa preukázali  priaznivé účinky FloraGLO® lutein 
na oči, kožu, kardiovaskulárny systém, imunitný systém a diabetes.

Očistený extrakt

• FloraGLO® lutein je čistý luteín totožný s luteínom nachádzajúcim sa v potravinách 
ako je špenát, kel, brokolica či vajcia

• jeho chemické zloženie umožňuje priame vstrebávanie FloraGlo ® luteín v ľudskom tele



Makulin kapsule

Zloženie:

• 7 mg klinicky testovaný FloraGlo ® Luteín

• FLORAGLo lutein suspenzia 35 mg

• 0,3 mg zeaxantín

• 7 mg vitamínu E

Spôsob užitia: 

• Užiť jednu kapsulu s jedlom

Odporúča sa:

• pri oslabení zraku

• pri dlhodobom namáhaní oči

• pri  dlhodobom vystavovaní UV žiareniu

• pri práci pod umelým svetlom alebo nedostatočným svetlom

• ako zdroj a doplnok luteínu a vitamínu E pri makulárnej degenerácii a pri šedom zákale



Makulin plus s 60 % omega-3
Aktívna zložka ODD*% v 1 tbl Zdravotné tvrdenie v súlade s nariadením čšľ/2012

FloraGlo luteín
suspenzia

Luteín
-

50mg
10 mg

-

Zeaxantín - 2mg -

Rybí olej - 400 mg -

      DHA
      EPA

172mg
24mg

DHA: Normálna funkcia mozgu, normálny zrak, vývoj zraku 
u detí do 12 mesiacov (braný počas tehotenstva a dojčenia), 

prispieva k vývoju zraku u detí  (počas tehotenstva 
a dojčenia) DHA a EPA prispievajú k zdraviu srdca.

Vitamín C 75 60mg
Funkcia ciev, kostí, chrupaviek, ďasien, kože, zubov, výdaj 

energie, nervový systém, psychika, imunitný systém, bunky 
a oxidačný stres

Vitamín E 83 10mg alfa-TE Ochrana buniek pred oxidačným stresom

Zinok 100 100 mg

Syntéze DNA, acido-bázická rovnováha,
 metabolizmus uhľovodíkov, kognitívne funkcie, plodnosť 

a reprodukčná schopnosť, metabolizmus makronutrientov, 
metabolizmus mastných kyselín a vit.A, syntéza proteínov, 
kosti, vlasy, nechty, koža, hladina testosterónu v krvi, zrak, 

imunitný systém, bunkové delenie a oxidačný stres



Makulin plus

Odporúča sa:

• pri oslabení zraku

• pri dlhodobom namáhaní oči

• pri  dlhodobom vystavovaní UV žiareniu

• pri práci pod umelým svetlom alebo nedostatočným svetlom

• ako zdroj a doplnok luteínu a omega -3 pri makulárnej degenerácii a šedom zákale

Potraviny bohaté na omega 3 mastné kyseliny znižujú riziko:

• makulárnej degenerácie

• šedého zákalu

• glaukómu



Štúdia AREDS



Omega- 3 mastné kyseliny

Veľké množstvo DHA je sústredené v sietnici oka 
a to najmä vo vonkajších membrámach fotoreceptorov – 
čo slúži na stabilizáciu membrány



Makulin® plus kapsule

Zvýšením omega - 3 mastné kyseliny a znížením omega 6 - 
mastných kyselín sa znižuje zápal a produkciu tumor 
nekrotizujúceho faktoru (TNF), ktorý podporuje zápal 
a neovaskularizáciu

Z daného dôvodu sa odporúča zvýšený príjem omega 3 –
mastných kyselín v strave alebo ako doplnok stravy 
u pacientov, ktorí majú sklon k vzniku AMD (VPMD – 
vekom podmienená degenerácia makuly) alebo 
už existujúceho zhoršujúceho sa ochorenia AMD


