
       Suchość oka jest częstym stanem,
który występuje, gdy oczy są
niewystarczająco nawilżone, co prowadzi
do swędzenia, zaczerwienienia i bólu oka.
Syndrom suchego oka może rozwinąć się,
gdy gruczoły łzowe nie wytwarzają
wystarczającej liczby łez lub też stan ten
może być spowodowany brakiem
równowagi chemicznej w samych łzach.
Naturalne łzy wymagają szczególnej
równowagi chemicznej, aby skutecznie
nawilżać oczy. 
 Starzenie się zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia
suchego oka - częściej występuje u osób
po 50. roku życia.

MOŻE RYBA POMOŻE
CZYLI O TYM, JAKI WPŁYW MA
OLEJ RYBNY  NA NASZ WZROK

Może to być efekt uboczny przyjmowania
niektórych leków, oznaką innej choroby
lub skutkiem urazu. 
           Warto zauważyć, że kobiety częściej
chorują na suche oczy niż mężczyźni z
powodu zmian hormonalnych
zachodzących w czasie ciąży czy
menopauzy. Doustne środki
antykoncepcyjne mogą również
prowadzić do nieprawidłowego składu
łez.

CZYM JEST ZESPÓŁ SUCHEGO OKA?



Przyjmuj odpowiednią dawkę -
większość badań nad omega-3 i
suchymi oczami używała co najmniej
dwóch kapsułek z olejem rybim
każdego dnia. 
Bądź konsekwentny - aby zachować
równowagę lipidową oleju w filmie
łzowym, musisz działać
konsekwentnie z suplementacją oleju
z ryb. 
Bądź cierpliwy - olej rybny nie jest
lekarstwem na suche oko. Badania
pokazują, że widoczny pozytywny
wpływ kwasów  omega-3 można
odnotować co najmniej trzy miesiące
od rozpoczęcia suplementacji.
Stary olej rybny jest jak stara ryba -
Upewnij się, że suplement oleju
rybnego jest świeży. Cząsteczki
omega-3 mogą się utleniać i

W ciągu ostatnich kilku lat sugerowano,
że olej rybny może być jednym ze
sposobów leczenia suchego oka. Wielu
naukowców, prowadzących niezależnie
od siebie własne badania udowodniło, że
olej rybny zawiera dwa kwasy tłuszczowe
omega-3, kwas dokozaheksaenowy
(DHA) i kwas eikozapentaenowy (EHA).
Kwasy te łagodzą przewlekłe stany
zapalne związane z nieprawidłowym
funkcjonowaniem gruczołów
meibomijnych i poprawiają jakość oleju
we łzach. Badania wskazują na zalety
stosowania kwasów tłuszczowych
omega-3 dla oczu. 

Uzupełnianie diety bardziej naturalnym
olejem rybnym lub suplementami to
dobry pomysł. Oto kilka wskazówek, jak
to zrobić:

zasadniczo psują się. W świecie olejów
rybnych nazywa się to jełczeniem.
Stosowany suplement nie powinien mieć
rybiego smaku ani zapachu. Jeśli tak jest,
niezależnie od tego, czy jest to płyn, czy
kapsułka, oznacza to, że suplement nie
nadaje się do spożycia.

Ważne jest, aby pacjenci cierpiący na
Syndrom Suchego Oka zwracali
szczególną uwagę na oczy, aby złagodzić
objawy i zapobiec powikłaniom. Pacjenci
z tym schorzeniem często doświadczają
drażniących objawów i mogą cierpieć z
powodu poważniejszego uszkodzenia
wzroku, jeśli nie zostaną leczone.

BY SKUTECZNIE PRZECIWDZIAŁAĆ -

UZUPEŁNIJ SWOJĄ DIETĘ O KWASY
TŁUSZCZOWE OMEGA-3.

NA CO DZIEŃ ZAŚ SKORZYSTAJ
Z KROPLI  DO OCZU BIOLAN. TO
SPRAWDZONY SPOSÓB NA SYNDROM
SUCHEGO OKA.

CZY OLEJ Z RYB MOŻE POMÓC 

W LECZENIU SUCHYCH OCZU?

CO SIĘ STANIE, JEŚLI SUCHE OKO
POZOSTANIE NIELECZONE?


