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Složení produktu

Produkt obsahuje (mg): Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Hydrochloride) 10, Ribofla-
vin (Vitamin B-2) 10, Niacin (as Niacinamide) 25, Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochlo-
ride)10, Folic Acid 0,4, Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 0,04, Biotin (as d-Biotin) 0,1, 
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) 40, PABA (Para-Aminobenzoic Acid) 30, 
Choline Bitartrate 140, Inositol 140.

Auxilianty (mg): Dicalcium Phosphate 50,30, Cellulose (Plant Origin) 40, Guar Gum 20, 
Vegetable Stearic Acid 20, Croscarmellose 70, Silica 15, Vegetable Magnesium Stearate 5, 
Silicon Dioxide 5.

Energetická hodnota neuvedena.
Z popisu plyne existence jednoho tržního druhu.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je deklarován jako doplněk stravy.
Thiamin je ve fosforylované formě koenzymem kokarboxylázy. Jeho nedostatek vede 

ke zhoršenému využití α-oxokyselin, což se projeví metabolickou poruchou sacharidů, 
dodávajících energii a následně poruchami v nervové tkáni, myokardu a trávicím ústrojí. Používá se v případě neuritid, 
psychických poruch, při terapii antibiotiky a chemoterapeutiky, při léčbě obrny periferních nervů, sclerosis multiplex, 
herpes zoster, infekcích a malabsorpčního syndromu různé etiologie.

Terapeutické dávky jsou: jednotlivá 0,025 – 0,1 g, denní 0,1 g.
V produkci potravinářských výrobků (doplňků stravy) se používá.
Riboflavin je ve fosforylované formě složkou řady oxidačních enzymů, zaujímá velmi důležitou roli v redoxních dějích. 

Zejména tam, kde se nevyskytují oxidační fermenty obsahující železo, např. v rohovce a oční čočce; působí ve svalstvu, 
srdci a játrech, v kůži umožňuje metabolismus keratoproteinů, účastní se tvorby krevních elementů a zárodečných buněk. 
Je indikován u všech afekcí podmíněných hypovitaminózou B2, při přísných a jednostranných dietách, jako doplněk léčby 
kys. nikotinovou a nikotinamidem.

Terapeutické dávky jsou: jednoltivá 0,01 g, denní 0,03 g.
V produkci potravinářských výrobků (doplňků stravy) se používá.
Niacinamid je součástí nikotinamidadenindinukleotidu (NAD), jeho fosfátu (NADPH); v redukované formě (NADPH2) 

hraje důležitou roli při biosyntetických procesech, metabolizmu tuků, cukrů, bílkovin, aj. Indikuje se u dermatitid, zá-
nětlivých onemocnění sliznic ústní dutiny a jazyka, snížením bazálního metabolizmu, makrocytární anémií, retencí vody 
v organismu, svalovými záškuby, melancholií. Používá se pro léčbu hyperlipotroteinémií, v kombinaci s jinými léčivy při 
periferních cévních onemocněních, cévních spasmech, mifrénách, při vertigo aj. onemocněních.

Terapeutické dávky jsou: jednotlivá 0,1 g, denní 0,3 g.
V produkci potravinářských výrobků (doplňků stravy) se používá.
Pyridoxin je ve fosforylované formě koenzymem dekarboxyláz a transamináz aminokyselin; účastní se biosyntézy ko-

enzymu A a tím glykolýzy, tvorby porfyrinů s inkorporací železa do hemu, transmethylace methioninu, metabolismu kys. 
linolenové na arachidonovou, uplatňuje se v metabolismu mozkových neurotransmiterů aj. Používá se u řady neurologických 
poruch, pelagroidní dermatitidě, seborrhoickém ekzému, ke zmírnění toxických projevů po ozáření, při malabsorpčním 
syndromu, u premenstruálního syndromu, pro zvýšení imunity, odstranění svalových křečí aj.

Denní terapeutické dávky pyridoxinu jsou zpravidla 80 – 100 mg.
V produkci potravinářských výrobků (nutraceutik) se používá.
Kyselina listová (po redukci na tetrahydrofolát) je především koenzymem syntézy purinových a pyrimidinových bazí. 

Využívá se při nutričních karencích v dětském a stařeckém věku, při poruchách absorpce, onemocnění střev (Crohnova 
choroba) aj. Může být významným preventivním prostředkem chránícím před vývojem kolorektálního karcinomu.

Terapeutické dávky jsou: jednotlivá 0,005 – 0,01 g, denní 0,01 – 0,05 g.
V produkci potravinářských výrobků (doplňků stravy) se používá.
Kyanokobalamin umožňuje využití kys. listové pro syntézu nukleotidů a zasahuje do řady dalších biochemických 

procesů. Při hypovitaminóze vede porucha syntézy nukleotidů k poruše zrání erytrocytů v kostní dřeni, vznikají také těžké 
poruchy nerovového systému (zejména postižení postranních a zadních míšních provazců). Indikuje se zejména u mega-
loblastické anémie a k podpoře činnosti nerovového systému. Jeho perorální podávání má význam jen tehdy, existuje-li 
u konzumenta solidní úroveň IF v žaludku.

Denní terapeutická dávka je 0,0002 – 0,001 g (200 – 1000 µg).
V nutraceutických přípravcích (tablety) se používá.
Biotin (např. Bitrit-1 ze sojových bobů) je kromě běžného příjmu produkován střevní mikroflórou; terapeuticky se vy-

užívá poměrně ojediněle a to zejména v dermatologii při psoriáze, seborrhoických dermatitidách, zpravidla v kombinaci 
s dalšími vitaminy skupiny B. V organismu s účastní některých karboxylačních a dekarboxylačních reakcí, biosyntézy 
purinů, bílkovin a mastných kyselin. Funguje také jako přenašeč tzv. kyseliny uhličité.

Denní fyziologická potřeba látky se pohybuje v rozmezí 150 – 300 µg.
Pantothenan vápenatý – kyselina je součástí koenzymu A, podílejícím se na metabolismu tuků a cukrů. Zprostředkovává 

přenos dvouhlíkatých štěpů (acetylskupiny), účastní se biosyntézy mastných kyselin, steroidů, porfyrinů, terpenů, vitaminů, 
aminokyselin a acetylcholinu. Pro vyšší organismy je pantothenová kyselina kožním faktorem. Podává se při zánětlivých 
onemocněních dýchacích cest a zažívacího ústrojí, lokálně k podpoře epitelizace a hojení ran, kožních a slizničních defektů.
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Terapeutická dávka pantothenanu vápenatého není uváděna; terapeuticky je běžně používán panthenol (alkohol) při 
profylaxi a léčbě střevní atonie po operacích, zánětech dýchacích cest, akroparestézie, polyneuropatie, svědivé dermatózy 
a to 200 – 400 mg látky denně (p. o.).

V produkci nutraceutických výrobků se používá.
PABA (p-Aminobenzoová kyselina) je růstovým faktorem, přítomným ve všech buňkách. V živočišných tkáních je z 80 % 

přítomná ve vázané formě a využívá se jako stavební jednotka při biosyntéze kyseliny listové. U vyšších živočišných druhů 
a člověka nebyly karence této látky pozorovány, a proto je otazné stanovení jejích terapeutických a neterapeutických hladin.

V produkci nutraceutických výrobků se používá.
Cholin (2-hydroxyethyltrimethylammoniumhydroxid) tvoří s vinnou kyselinou dobře krystalující hydrogenvinan. Cho-

lin zasahuje jako koenzym do oxidačních procesů při metabolismu lipidů, zvyšuje využití vitaminů rozpustných v tucích 
a zasahuje do metabolismu jako přenašeč methylových skupin. Jeho nedostatek vede k tukové degeneraci jater; v tomto 
směru je také perorálně i parenterálně používán s methioninem a vitaminy skupiny B.

Denní terapeutická dávka cholinhydrogentartarátu se pohybuje minimálně kolem 1.500 mg.
V produkci nutraceutik se používá.
Inositol (myoinositol, mesoinosit, i-inosit) je cyklitol, který má status vitaminu skupiny B, ačkoliv tato vitaminová funkce 

nebyla u člověka dosud zcela potvrzena (připouští se např., že může být koenzymem amylázy). V malých množstvích, 
většinou ve fosforylované formě, se vyskytuje v savčích buňkách, kde se podílí na regulaci významných vitálních procesů. 
V přírodě se vyskytuje v relativně větších množstvích v cereáliích, luštěninách aj. ve formě hexafosfátu jako tzv. kyselina 
fytová. Odtud je tato látka přijímána stravou a pro živočichy se tak stává zdrojem fosfátu. Ve větším množství však může 
být její příjem nežádoucí (vazba některých kationtů za vzniku solí, tzv. fytinu). Z 9 stereoisomerů tohoto alkoholického 
cukru je vitaminově nejúčinnější pouze myoinositol.

Myoinositol je řazen mezi lipotropní látky, působí proti ukládání tuků v játrech a steatóze. Byl u něj nalezen také 
antidiabetický účinek a může být použit při léčbě diabetické neuropatie. V savčích buňkách se podílí na metabolismu 
nukleotidů, tuků a jejich transportu. Bývá doporučován jako adjuvans při léčbě deprese a strachu, respiračních problémech 
(zejména tzv. neonatal respiratory distress syndrome) a léčbě retinopatie v prematurním období.

Jako doplněk sportovní výživy se používá k saturaci svalu touto látkou a ke zlepšení metabolických procesů, které 
v nich probíhají v průběhu fyzické zátěže.

Za neterapeutické denní dávky lze pokládat dávky do 3 g.
Směs vitaminů a lipotropních látek zlepšuje metabolizmus organismu (především sacharidů a lipidů), podílí se na 

obnově tkání, stabilizuje metabolizmus v CNS.
Výrobce doporučuje použití produktu jako součást výživy osob s vyšší fyzickou zátěží pro rychlejší regeneraci orga-

nismu při stresové zátěži, dále v rekonvalescenci po infekcích a otravách chemickými látkami (zejména při postižení jater 
a nervové tkáně) a u osob s celkově zhoršeným metabolizmem (ztráta chuti k jídlu, hubnutí, nedostatečný vývoj skeletárního 
svalstva. Produkt je doporučován také sportovcům v období po tréninku pro zlepšení výkonnosti a regenerace organismu.

Deklarovaný účinek produktu není v rozporu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

Výrobce doporučuje podávat dospělým osobám 1 tabletu denně.

Toxicita složek

Thiamin, niacinamid, kyselina listová, kyanokobalamin, biotin, pantothenová kyselina, PABA, inositol nepřinášejí 
v nutraceutických dávkách riziko vedlejších (nebo toxických) efektů.

V případě riboflavinu byla zaznamenána přecitlivělost.
Kontraindikace a toxicita v případě pyridoxinu nebyly popsány; ojediněle se objevují alergické reakce po vysokých 

dávkách dochází ke zvýšení sérové transaminázy (AST).
Cholin je látkou celkově málo toxickou.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých 
složek

Možnost vzniku rozkladných produktů se ve významné míře nepředpokládá.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků

Není prakticky předpoklad, že by u složek produktu docházelo k interakci ať už mezi sebou nebo enzymovými systému 
lidského organismu za vzniku složek s nežádoucím účinkem.

Pyridoxin snižuje účinek L-DOPA a vykazuje antagonistické působení vůči antimalarikům. Současné podávání s amio-
daronem zvyšuje riziko fotosenzitivity, urychluje periferní metabolizmus levodopa a snižuje sérovou koncentraci fenytoinu. 
Sérové hladiny jsou také snižovány po podávání antimikrobiálních antibiotik a perorálních kontraceptiv s obsahem estrogenů.

Možnost případného zneužití produktu ve smyslu toxikomanie

Toto zneužití není reálné.

Zhodnocení

Výrobek lze bez výhrad doporučit jako doplněk stravy.


