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Synergiczne działanie przeciwzapalne

Wykres przedstawia dane z dokumentacji wynalazku numer 
MI2007A001356: „Nowe produkty zawierające niezbędne 
kwasy tłuszczowe i związki tiolu”. 

Kapsułki dojelitowe Dhala opracowano 
tak, aby uwalniały swoją zawartość 
i wchłaniały się w jelicie, co pozwala 
na szybkie osiągnięcie wysokiego 
stężenia komórkowego preparatu. 
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W ramach badania wpływu podawania kontrolowanych dawek 
na obrzęk wywoływany przez karagen wykazano, że jednoczesne 
podawanie obu składników w jednym preparacie farmaceutycznym 
wykazuje silniejsze działanie przeciwzapalne niż podawanie 
każdego z nich osobno.

Dawkowanie:              2 kapsułki dziennie. 
          Najlepiej przyjmować na czczo. 
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Powierzchnia 
oka

              Siatkówka

Na stan zdrowia powierzchni oka może wpływać wiele czynników 
zdrowotnych i innych (zapalenie, wiek, środowisko, noszenie soczewek 
kontaktowych, itp).

Przyjmowanie kwasu alfa-liponowego zwiększa aktywność 
peroksydazy w płynie łzowym, powodując zwiększenie produkcji łez.

Kwasy tłuszczowe omega-3 ograniczają wytwarzanie 
mediatorów zapalnych, hamując tym samym 
nasilanie się zapalenia powierzchni oka.1  

Doustne przyjmowanie kwasów tłuszczowych 
omega-3 prowadziło do ograniczenia 
odparowywania �lmu łzowego, złagodzenia 
objawów choroby suchego oka i zwiększenia produkcji łez.2

DHA to wielonienasycony kwas tłuszczowy, 
występujący w siatkówce w znacznych ilościach 
i odgrywający istotną rolę strukturalną.

Sprzyja łagodzeniu podrażnień związanych z chorobą suchego oka.
Skuteczny pod względem przeżywalności 

receptorów siatkówki.6

Niedobór DHA w tkankach jest związany 
ze zmianą funkcji siatkówki (transmisja sygnałów ).7

Przeciwdziała apoptozie komórek 
o dużym zapotrzebowaniu energetycznym, 

np. komórek zwojowych siatkówki.8 

Chroni komórki przed uszkodzeniami wywołanymi 
przez kontakt z promieniowaniem ultrafioletowym 
i wolnymi rodnikami3, 4

Wpływa korzystnie na produkcję łez.5

Ochrona siatkówki odgrywa wiodącą rolę 
      w strategii ochrony funkcji wzrokowej.
             Naukowcy zidenty�kowali wiele składników diety, 
                     które mogą wykazywać efekt ochrony siatkówki.
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o dużym zapotrzebowaniu energetycznym, 

np. komórek zwojowych siatkówki.8 

Chroni komórki przed uszkodzeniami wywołanymi 
przez kontakt z promieniowaniem ultrafioletowym 
i wolnymi rodnikami3, 4

Wpływa korzystnie na produkcję łez.5

Ochrona siatkówki odgrywa wiodącą rolę 
      w strategii ochrony funkcji wzrokowej.
             Naukowcy zidenty�kowali wiele składników diety, 
                     które mogą wykazywać efekt ochrony siatkówki.
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Wykres przedstawia dane z dokumentacji wynalazku numer 
MI2007A001356: „Nowe produkty zawierające niezbędne 
kwasy tłuszczowe i związki tiolu”. 

Kapsułki dojelitowe Dhala opracowano 
tak, aby uwalniały swoją zawartość 
i wchłaniały się w jelicie, co pozwala 
na szybkie osiągnięcie wysokiego 
stężenia komórkowego preparatu. 
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W ramach badania wpływu podawania kontrolowanych dawek 
na obrzęk wywoływany przez karagen wykazano, że jednoczesne 
podawanie obu składników w jednym preparacie farmaceutycznym 
wykazuje silniejsze działanie przeciwzapalne niż podawanie 
każdego z nich osobno.

Dawkowanie:              2 kapsułki dziennie. 
          Najlepiej przyjmować na czczo. 

 
              

Odżywianie 
dla zdrowia  
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              Siatkówka

Na stan zdrowia powierzchni oka może wpływać wiele czynników 
zdrowotnych i innych (zapalenie, wiek, środowisko, noszenie soczewek 
kontaktowych, itp).

Przyjmowanie kwasu alfa-liponowego zwiększa aktywność 
peroksydazy w płynie łzowym, powodując zwiększenie produkcji łez.

Kwasy tłuszczowe omega-3 ograniczają wytwarzanie 
mediatorów zapalnych, hamując tym samym 
nasilanie się zapalenia powierzchni oka.1  

Doustne przyjmowanie kwasów tłuszczowych 
omega-3 prowadziło do ograniczenia 
odparowywania �lmu łzowego, złagodzenia 
objawów choroby suchego oka i zwiększenia produkcji łez.2

DHA to wielonienasycony kwas tłuszczowy, 
występujący w siatkówce w znacznych ilościach 
i odgrywający istotną rolę strukturalną.

Sprzyja łagodzeniu podrażnień związanych z chorobą suchego oka.
Skuteczny pod względem przeżywalności 

receptorów siatkówki.6

Niedobór DHA w tkankach jest związany 
ze zmianą funkcji siatkówki (transmisja sygnałów ).7

Przeciwdziała apoptozie komórek 
o dużym zapotrzebowaniu energetycznym, 

np. komórek zwojowych siatkówki.8 

Chroni komórki przed uszkodzeniami wywołanymi 
przez kontakt z promieniowaniem ultrafioletowym 
i wolnymi rodnikami3, 4

Wpływa korzystnie na produkcję łez.5

Ochrona siatkówki odgrywa wiodącą rolę 
      w strategii ochrony funkcji wzrokowej.
             Naukowcy zidenty�kowali wiele składników diety, 
                     które mogą wykazywać efekt ochrony siatkówki.
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