
Příbalový informační leták 

ARONTA 600 mg tablety 

kurkumin-fosfolipidový komplex 

doplněk stravy 

 

Aronta 600 mg tablety jsou vhodné jako doplněk léčby při recidivující (opakovaně se 

vyskytující) přední uveitidě (uveitis anterior).
1
 

Chronická recidivující přední uveitida 

Uveitida je zánět uvey (střední vrstva oka). V případě přední uveitidy zánět postihuje přední 

část oka, např. duhovku. Ohnisko zánětu se tedy nachází přímo v oku, na rozdíl od častého a 

známého povrchového zánětu spojivek (konjunktivitidy).  

 

Příznaky přední uveitidy jsou: zarudlé oči, citlivost na světlo, bolesti až vážné postižení zraku. 

Relativně často je také zánět spojen s revmatickou chorobou.  

Hlavní úlohou při léčbě tohoto stavu je rychle a účinně zmírnit zánět, aby se zabránilo 

případným komplikacím.  

Jak kurkumin podporuje zdraví? 

Protizánětlivé vlastnosti kurkuminu jsou již roky předmětem zkoumání. Díky nejnovějším 

výzkumům dnes víme, že kurkumin pozitivně ovlivňuje rovnováhu mezi protizánětlivými a 

prozánětlivými procesy v těle a přispívá k postupnému zmírnění zánětu přirozeným 

způsobem. 

Nové výsledky výzkumů poukazují na to, že kurkumin pomáhá snižovat tvorbu nových cév, 

ke které dochází při mnohých zánětlivých procesech. Předpokládá se, že kurkumin má tento 

ochranný účinek i při dlouhotrvajícím diabetu (cukrovce), kdy dochází k nežádoucí tvorbě 

nových cév v oku. 

Aby se využil tento pozitivní přínos kurkuminu pro zdraví, má se kurkumin-fosfolipidový 

komplex obsažený v doplňku stravy Aronta užívat dlouhodobě. V případech chronicky se 

opakujícího očního zánětu se doporučuje užívat přípravek Aronta alespoň 12 měsíců. 

 

 

Dávkování 

                                                           
1 P. Allegri, et al., Management of chronic anterior uveitis relapses: efficacy of oral phospholipidic curcumin 

treatment. Long-term follow-up. Clinical Ophthalmology, 2010:4, p. 1201–1206. 

 



Doporučená denní dávka pro dospělé: 1 tableta denně. Doporučená denní dávka se nesmí 

překročit. 

Poznámka: Pravidelné užívání doplňku stravy Aronta 600 mg při chronicky se opakující 

přední uveitidě se doporučuje minimálně po dobu jednoho roku, pokud lékař neurčí jinak. 

Složení a energetické hodnoty  

 

Jedna tableta doplňku stravy Aronta 600 mg obsahuje 600 mg kurkumin-fosfolipidového 

komplexu. Další složky jsou: mikrokrystalická celulóza, stearan hořečnatý. 

 

Nutriční hodnota / složení                            v 1 tabletě                    v  100 g  

Energetická hodnota                           2,25 kcal / 9,21 kJ              375 kcal / 1535 kJ 

Proteiny                                                            0,02 g                          3,6 g 

Sacharidy                                                          0,01g                          1,22 g 

Tuky                                                                  0,18 g                         30,2 g 

BE jednotka                                                       0,01 

 

Má doplněk stravy Aronta 600 mg vedlejší účinky? 

V současnosti nejsou známy žádné vedlejší účinky. 

Kdy se nemá doplněk stravy Aronta 600 mg užívat? 

Doplněk stravy Aronta 600 mg se nemá užívat v případě, že jste alergičtí na kurkumin nebo 

na jakoukoliv jinou složku doplňku stravy Aronta 600 mg. Doplněk stravy není vhodný pro 

děti a dospívající. Doplněk stravy není vhodný pro těhotné a kojící ženy.  

Doplněk stravy Aronta 600 mg je vhodný i pro diabetiky. 

Doplněk stravy Aronta 600 mg neobsahuje laktózu ani lepek a mohou jej užívat také diabetici.  

Důležité upozornění 

Doplněk stravy se nesmí užívat jako náhrada pestré stravy.                                                                       

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.                                                                                     

Uchovávejte na suchém místě při teplotě do 25 ° C a chraňte před světlem. 

Doplněk stravy se užívá na doporučení lékaře a pod lékařským dohledem.                                                                                                                              

Výrobce: 
Pharmaselect Handels GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Vídeň, Rakousko 

 

Distributor pro ČR: Pharmaselect CZ s.r.o., Vinohrady 53, 639 00 Brno 

Další informace naleznete na www.pharmaselect.cz 

 

http://www.pharmaselect.cz/

