


Ögonen – inte bara  
för syns skull
Att se är viktigt. Det är en fråga om frihet  
och självständighet.
 Synproblem är vanliga. Många behöver 
glasögon eller kontaktlinser och gör vi det inte 
som unga gör vi det nästan säkert när vi blir äldre. 
Kroppen åldras och ögonen åldras självklart 
med den. Åldrandet i sig och dess påverkan på 
ögonen kan vi inte göra så mycket åt.
 Men genom att ta hand om vår kropp, och 
därmed även våra ögon, kan vi göra oddsen  
så goda som möjligt för att behålla en god 
ögonhälsa även när vi blir äldre.



Det åldrande ögat
Alla blir vi äldre med åren och våra kroppar 
med oss. Allt eftersom tiden går minskar vår 
förmåga till läkning, eller regenerativa förmåga, 
om man vill uttrycka sig fint. Slitaget på krop-
pen blir helt enkelt större och mer märkbart, 
även på ögonen.
 Våra ögon är fantastiska skapelser, med
många delar och olika typer av celler.

Tillsammans utgör de ett känsligt maskineri 
som låter oss omvandla ljus till begripliga  
bilder. Var och en av ögats delar behövs för 
att vi ska ha fullgod syn. Och alla riskerar de 
att drabbas av problem med stigande ålder.
 Tack och lov finns det saker vi kan göra 
för att öka våra chanser att hålla ögat friskt 
upp i åren.

Fria radikaler, antioxidanter och oxidativ stress
Fria radikaler är en typ av molekyler, som  
bildas i kroppens celler. En del fria radikaler 
kan vara bra för oss, andra skadliga.  
Antioxidanter är ämnen som är bra för oss  
genom att oskadliggöra fria radikaler. Bland 
antioxidanterna återfinns vissa mineraler och 

vitaminer. När vi har obalans mellan skadliga 
fria radikaler och hjälpande antioxidanter,  
utsätts vi för vad som kallas oxidativ stress.  
Sådan kan uppstå var som helst i kroppen, 
även i ögonen.
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Motion ger bättre framtidsutsikter 
När vi motionerar syresätter vi  

kroppen, blir starkare och får rent allmänt 
bättre motståndskraft mot påfrestningar. 
Det vinner även ögonen på. Den som  
motionerar och sköter om sin kropp, 
kommer också att öka chanserna för att 
ögonen håller sig friska. 

Vikten av vikten 
Övervikt kan faktiskt påverka ögonen 

också. Om inte annat leder övervikt ofta  
till högt blodtryck, vilket i sin tur är skadligt 
för ögonen. Så, håll koll på din vikt och  
ditt blodtryck.

Smoke gets in your eyes 
Den gamla jazzlåten är vacker, 

men rök i ögonen är ingen bra idé. Och 
rök i lungorna är ännu värre. För precis 
som resten av kroppen tar ögonen skada av 
att du röker. Bland mycket annat bildas 
så kallade fria radikaler i kroppen när du 
röker. De angriper kroppens celler och  
orsakar oxidativ stress.

Tänk på vad du äter 
Alla celler i din kropp behöver energi 

och näring. Det gäller även ögonen. En  
varierad kost är alltså viktig för hela kroppen. 
Vissa näringsämnen är nyttiga för kroppen 
i stort, andra är mer ”ögon specifika”. På 
nästa uppslag får du veta mer om en del av 
de näringsämnen som är viktiga för oss 
och i vilken mat de finns.

Skydda ögonen mot solen
Det är skillnad på ljus och ljus. Det 

finns synligt ljus, det vi till vardags kallar  
färger, och osynligt ljus, som till exempel  
ultravioletta strålar och värmestrålning. De 
ultravioletta strålarna kan skada dina ögon 
och det kan blått ljus också göra. För att 
undvika det är det bra att använda solglas-
ögon av bra kvalité, en bredbrättad hatt  
eller en keps när du är i solen.

Gör gott, för syns skull





Skådemat
Det finns mat som innehåller näringsämnen, 
som vi vet kan bidra till att bibehålla normal 
syn. Här får du veta mer om dem och en del 
andra näringsämnen. 

Zink: Är en mineral som hjälper kroppen 
att omsätta fettsyror. Den bidrar till bibehållen 
normal synförmåga och skyddar mot oxidativ 
stress. Zink hittar du i bland annat kött, sill, 
ägg, lever och mjölk.

E-vitamin: En viktig antioxidant som skyddar 
mot oxidativ stress. E-vitamin finns i exempelvis 
vegetabiliska oljor, groddar, nötter/söt mandel 
och avokado.

C-vitamin: Ännu en antioxidant som har 
många viktiga funktioner i kroppen. Bland 
annat gör den det lättare för kroppen att ta 
upp järn. C-vitamin skyddar också mot  
oxidativ stress. C-vitamin får du i dig när du 
äter frukt och bär samt de flesta grönsaker.

Lutein: Är ett färgämne som finns i till exempel 
gula och orangea grönsaker och gröna 

bladgrönsaker. Ögats gula fläck (makula) 
innehåller mycket lutein. Lutein finns i  
spenat, grönkål, broccoli, gröna ärtor,  
äggula och majs.

Zeaxantin: Är en nära släkting till lutein  
och fungerar på ungefär samma sätt. Även 
zeaxantin finns det gott om i gula fläcken. 
Zeaxantin finns bland annat i gula och 
orange frukter, äggula och majs.

Lutein och zeaxantin ger gula fläcken dess 
färg. Att de grönsaker som innehåller lutein 
och zeaxantin inte alltid är gula, beror på 
att de också innehåller andra färgämnen.

DHA: Det finns flera olika typer av omega-3. 
En av dessa kallas DHA. Det är en speciell 
sorts fettsyra som har många viktiga funktioner 
i kroppen. Ögats synceller (tappar och  
stavar) i näthinnan, och särskilt i gula fläcken, 
innehåller mycket av just DHA. Det bidrar till 
att bibehålla normal synförmåga. Omega-3  
i form av DHA finns främst i fet fisk (t ex lax, 
makrill, sill, sardiner, strömming) och skaldjur.

Alla dessa ämnen ingår i Ocuvite Complete, ett kosttillskott som du kan läsa mer om på 
baksidan av den här broschyren.



Ocuvite Complete är ett kosttillskott som inte kan ersätta en varierad 
kost. Men det är ett bra komplement för den som vill få i sig zink,  
E-vitamin, C-vitamin, lutein, zeaxantin och DHA/omega-3.  

En förpackning innehåller 60 kapslar 
och kan köpas på apotek och hos 
välsorterade optiker.

Rekommenderat dagligt intag är  
två kapslar en gång dagligen,  
i samband med måltid.
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See better. Live better.

Bausch + Lomb är ett internationellt och väletablerat 
företag inom ögonhälsa. Vi har ett brett sortiment med 
produkter inom bl a läkemedel, kosttillskott, kontakt linser 
och produkter för ögonkirurgi.

Bausch+Lomb Nordic AB
SE-104 65 Stockholm. Sweden

Tel +46 8 616 95 00


