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Ресвератрол - инхибитор на патолошка ангиогенеза. (1)
(Дијабетична ретинопатија, ретинопатија на недоносеност (ROP), хороидална 
неоваскуларизација (CNV), макуларна дегенерација, итн.)

Противвоспалителна активност на Ресвератрол – ја инхибира неутрофилната 
активација и развој на едем.  

Ресвераторол – еден од најмоќните досега откриени антиоксиданти.

Resveratrol ја регулира патолошката ангиогенеза, со инхибиција на пролиферацијата 
и миграција на васкуларни ендотелијални клетки, активирајќи го 
Eukaryotic Elongation Factor-2 Kinase патогенетскиот пат.

Ресвератрол Водна Дуналиела (seaweed dunaliella)
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Resveratrol ја активира eEF2 kinase
преку AMP kinase. 
Активацијата на eEF2 kinase води
до деактивација на eEF2.
Инактивираниот eEF2 ја инхибира
пролиферацијата на ендотелните
клетки на крвите садови.

  Најбогат природен извор на органски каротеноиди.
Покрај бета-каротен, овие алги содржат и алфа-каротен, лутеин, 
зеаксантин и криптоксантин.
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Досега извршените ин витро и ин виво експериментални студии обезбедија докази 
за позитивните биолошки ефекти на ресвератролот врз бројни патолошки процеси 
и нарушувања на окото. (глауком, катаракта, микро крварења, дијабетична 
ретинопатија и дегенерација на макулата)

За разлика од останатите каротеноиди meso-zeaxanthin се формира директно во 
macula lutea со метаболичка трансформација на останатите внесени 
каротеноиди.
Lutein, Zeaxanthin и meso-zeaxanthin се есенцијалните каротеноиди 
сконцентрирани во macula lutea.
Тие играат важна улога како абсорбери на светлината со кратка бранова 
должина (сина) и претставуваат ефикасни антиоксиданти во регион со висок 
ризик од оксидативен стрес предизвикан од светлина и мноштво на други 
патолошки  метаболни процеси.
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60-65% - Колаген тип II;
20% - Хондроитин сулфат;
10% - Хијалуронска киселина;
3% - Протеогликани и Аминокиселини.

Структура на стаклестото тело во форма на гел 
се должи на взаемно дејство на:

     Мрежа на колагени снопчиња што обезбедува
отпорност (јачина) на истегнување на витреусот 
и ја одржува неговата форма;
 Хијалуронска киселина, која го исполнува 
просторот помеѓу фибрилите и го одредува 
волуменот и формата на витреусот.

Електростатска врска помеѓу негативно 
наелектризираната Хијалуронска киселина и 
позитивно наелектризираниот Колаген. 
/Comper and Laurent 1978/

Колагенските фибрили се распоредени во снопови кои
формираат колагенска мрежа во стаклестото тело.
Во сноповите оделните фибрили се наоѓаат на
растојание едни од други.

Како што напредуваат деструктивните процеси, започнува 
процес на адхезија на колагенските фибрили со последователна
агрегација и ликвификација на структурата слична на гел.

Хијалуронска
киселина Колагенски

фибрили 

Зошто Колаген тип II ?

Фибрилите на колаген содржат помеѓу 60 и 80% Колаген тип II.Состав - 1 ампула содржи:

Сув екстракт од Polygonum Cuspidatum 
(Polygonum cuspidatum) содржи 9.5 mg 
Ресвератрол (Resveratrol)  

Водена Дуналиела   (seaweed dunaliella)

Натриумова сол на хијалуронска киселина  
(sodium hyaluronate)

Витамин Е (vitamin E)

Витамин С (vitamin C)

10 mg

2 mg

450 mg

25 mg

5 mg

80 mg

Vitrogen

VitroGen - Органски хидролизиран колаген тип II

Хидролизираниот колаген тип II содржи:

Органскиот хидролизиран колаген тип II е во перорална форма, 
која има за цел да  обезбеди максимална ресорпција, биорасположливост 
и акумулација во целните ткива.

Повеќе од 95% од хидролизираниот органски колаген се апсорбира во 
тенкото црево во првите 30 минути по земањето. (3)

Хидролизираниот колаген тип II достигнува пик на плазматска 
концентрација 12 часа по орална администрација и останува стабилен 
во плато концентрација по редовен третман од најмалку 7 дена. (2)

4 ч 4 ден

Хијалуронска Киселина Хијалуронска Киселина

12 ч 7 ден
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VitroGen ја намалува брзината и/или го запира процесот на фибриларна 
деструкција на гелот во стаклестото тело на окото, која води до развој на 
опацитати и одлепување на задниот дел на стаклестото тело од ретината.

Ликвификацијата на стаклестото тело започнува по 4-та година од животот на 
луѓето поради недостаток на постнатална синтеза на нови количини на колаген во 
истото.

Ликвификацијата изнесува околу 20% од волуменот на стаклестото тело помеѓу 14 и 
18-тата година од животот, а по 40-тата година брзината на ликвификација нагло се 
зголемува.

Повеќе од половината од обемот на стаклестото тело е во течна состојба, за 
сметка на структурата слична на гел кај луѓе над 70 годишна возраст.

Процесот на ликвификација на стаклестото тело се забрзува при постоење на 
придружни состојби како:

• миопија;
• зголемен оксидативен стрес на ретината и леќата, со последователен развој на 

катаракта;
• пролиферативна дијабетична ретинопатија;
• воспалителни процеси од ОРЛ природа, стоматолошки воспалителни процеси, 

итн.

Препорачана дневна доза: 1 ампула на ден. Само за пиење. Протресете ја ампулата пред употреба. 
Пакување од 16 (шеснаесет) ампули за орална администрација.

МОЕТО ЗДРАВЈЕ Е МОЈА ГРИЖА

Колаген тип II (Collagen type II) 
органски хидролизиран


