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CMF 20 STAR #1528
Složení produktu

Vitaminy a minerální látky (vápník, hořčík, železo, fosfor, vitamin C, vitamin E, zinek, 
niacin, kyselina pantotenová, vitamin A, mangan, měď, vitamin B2, vitamin B6, vitamin 
B1, selen, chrom, vitamin D3, kyselina listová, jód, vitamin K, vitamin B12), celulóza, 
maltodextrin, stearan hořečnatý, oxid křemičitý, pivovarské kvasnice.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Vápník stabilizuje buněčné membrány, stabilizuje patologicky zvýšenou permeabilitu 

krevních kapilár doprovázející anafylaktické reakce, je důležitou součástí kostního skeletu 
a řady enzymových reakcí.

Hořečnaté ionty jsou důležitou složkou intracelulární tekutiny, zasahují prakticky do 
všech fyziologických pochodů. V biologicky významně dostupné formě (v tomto případě 
jako glukonát) pronikají do buněk kardiomyocytů zejména jsou-li ochuzené o tyto ionty 
následkem ischémie. Mg2+ inhibují presynaptické uvolňování acetylcholínu v neuromusku-
lární ploténce, a proto se uplatňují při křečích a sklonech k nim: tetanie, preklampsie, 
eklampsie, hypomagnézie aj.

Fosfor je biogenním prvkem, který spolu s vápníkem vytváří minerální součást skeletu. Podílí se na utilizaci základních 
živin (sacharidů, tuků, bílkovin). Stimuluje svalovou kontrakci. Je přijímán nejčastěji ve formě fosfátů. Dostatek fosfátů 
je důležitou složkou nejen pro výstavbu kostí, ale i pro přenos energie. Jeho nedostatek se projevuje úbytkem hmotnosti 
a ztrátu chuti k jídlu a nepravidelným dýcháním. Objevuje se poyrrhea, zvýšená únavnost a nervové poruchy. Doporučená 
denní dávka pro dospělé je 800 mg.

L-askorbová kyselina je esenciální vitamin v lidském těle nesyntetizovaný s významnými antioxidačními vlastnostmi, 
podporuje hojení ran a kostí, uplatňuje se v biosyntéze kortikoidních hormonů a potlačuje vliv negativních stresových 
faktorů na organismus. Zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Jeho zvýšené podávání je efektivní ve vyš-
ším věku, při těžké a stresující práci, u sportovců v období maximálního zatížení, při vysoce bílkovinné a vysoce tukové 
stravě, preventivně ke zvýšení imunorezistence, při prevenci infekcí horních dýchacích cest, zejména u osob ve ztížených 
pracovních podmínkách.

Vitamin E je ve formě acetátu stabilní. V organismu působí jako celulární antioxidant a zhášeč volných kyslíkových 
radikálů. Avitaminóza se projevuje v reprodukčním systému, svalstvu a kardiovaskulárním systému. Je lipofilní, resorbuje 
se z GIT, prochází placentární bariérou. Používá se v mnoha oblastech infertility, při atrofii dýchacích cest a zažívacího 
ústrojí, doplňkově při percepčních poruchách sluchu, při neurastenii, degenerativních proliferačních změnách kloubního 
systému, sekundární svalové insuficienci a myopatii, jako adjuvans při některých endokrinních poruchách (hypogonadizmu, 
thyreotoxikózách aj.), poruchách výživy, malabsorpčním syndromu, chronických aktivních hepatitidách, jako adjuvans 
při léčbě některých parodontopatií.

Minimální terapeutická dávka je 100 mg tokoferolacetátu denně.
Zinek (Zinc) – zinek (ve formě solí) je jedním z nejdůležitějších stopových prvků, je katalytickou součástí více než 

200 enzymů, strukturní součástí řady proteinů, hormonů, neuropeptidů a hormonálních receptorů, patrně i polynukleotidů, 
na řízení buněčné smrti, účastní se na dělení a diferenciaci buněk, transkripci genů, funkci biomembrán. Má významný vliv 
na imunitní systém, činnost mužských pohlavních orgánů (prostaty), zvyšuje odolnost organismu vůči infekčním chorobám 
(chřipce) a je de facto regulátorem věku člověka. Má pozitivní vliv u pacientů po prodělaném myokardiálním infarktu, 
orálně (síran zinečnatý) se používá při terapii acne vulgaris a acrodermatitis enteropathica. V produkci potravinářských 
výrobků (nutraceutik) se omezeně používá. Není vhodné používat vyšší terapeutické dávky než 30 mg denně.

Železo (resp. železnaté ionty) jsou po perorálním podání účinné při prelatentní, latentní i manifestní sideropenii, 
krvácení z GIT aj. Nízké hladiny železa (desítky mg/den) se používají jako preventivní prostředek pro stabilizaci hladiny 
hemoglobinu v erytrocytech, kostní dřeni a v obsahu sérového ferritinu. V případě kompozitních multiminerálních produktů 
je železo běžnou doprovodnou komponentou.

Niacinamid je součástí nikotinamidadenindinukleotidu (NAD), jeho fosfátu (NADH); v redukované formě (NADPH2) hraje 
důležitou roli při biosyntetických procesech, metabolizmu tuků, cukrů, bílkovin, aj. Indikuje se u dermatitid, zánětlivých 
onemocnění sliznic ústní dutiny a jazyka, snížením bazálního metabolizmu, makrocytární anémií, retencí vody v organis-
mu, svalovými záškuby, melancholií. Pantothenan vápenatý 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.

Axeroftol (acetát) je důležitý pro růst epiteliálních buněk, zabraňuje rohovatění epitelů, podmiňuje odolnost slizniční 
bariéry vůči pronikání infekčních agens, je součástí očního purpuru, je nezbytný pro tvorbu rhodopsinu tyčinek a čípků 
oční sítnice. Podává se při zvýšené potřebě vitaminu při dietách, malabsorpci, infekčních onemocněních, v graviditě, lak-
taci, rekonvalescenci, při hojení kostí, alkoholismu, hyperthyreóze, hyperacidní gastritidě, při prevenci stresového vředu, 
šerosleposti řidičů aj. Při prevenci chorob z nedostatku vitaminu se dospělým podává 30 000 I. U. denně, max. terapeutická 
dávka je 150 000 I. U. denně.

Mangan (Mn2+) je aktivátorem některých enzymů, hraje významnou roli v metabolismu sacharidů a tuků. Je důležitý 
pro normální vývoj kostry, podporuje produkci pohlavních hormonů. Jeho deficit se projevuje paralýzou, křečemi, závra-
těmi, ataxií, u dětí také slepotou a hluchotou. Rozvíjí se diabetes, dochází ke ztrátě citlivosti sluchu. Biologická dostupnost 
manganu se zvyšuje v přítomnosti thiaminu, tokoferolu, vápníku a fosforu.
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Měď (Cu2+) je součástí mnoha enzymů, napomáhá tvorbě erytrocytů, spolupůsobí s askorbovou kyselinou při tvorbě 
elastinu. Nedostatek mědi se projevuje celkovou zemdleností, narušením procesu dýchání a tvorbou kožních ulcerací. 
Biologická dostupnost mědi se zvyšuje v přítomnosti kobaltu, železa (Fe2+) a zinku.

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.

Pyridoxin je ve fosforylované formě koenzymem dekarboxyláz a transamináz aminokyselin; účastní se biosyntézy 
koenzymu A a tím glykolýzy, tvorby porfyrinů s inkorporací železa do hemu, transmethylace methioninu, metabolis-
mu 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.

Thiamin je ve fosforylované formě koenzymem kokarboxylázy. Jeho nedostatek vede ke zhoršenému využití alfa-oxo-
kyselin, 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.

Selen je součástí některých enzymových systémů (glutathion-reduktázových), které se významně podílejí na elimi-
naci volných kyslíkových radikálů (působí antioxidačně), vznikajících v organismu v průběhu chemického (kouření, pití 
alkoholu) nebo fyzikálním stresem (intenzívní fyzická zátěž). Tyto seleno-enzymové komplexy se spolu s tokoferolem 
(antioxidační účinky jsou synergizovány) podílejí na zajištění elasticity tkání, lepší využití kyslíku srdečním svalem, 
zasahují do metabolické kaskády arachidonové kyseliny (některé z těchto metabolitů potom brání nadměrné srážlivosti 
krve a udržují fyziologický tonus dělohy v těhotenství). Karence způsobuje náchylnost vůči infekčním nemocem, zvyšuje 
riziko onemocnění kardiovaskulárního systému, vyvolává predispozici ke vzniku novotvarů a podílí se na metabolických 
poruchách funkce štítné žlázy.

Chróm (Cr3+) je esenciálním elementem; organicky vázaný je součástí GTF. Stimuluje aktivitu enzymů podílejících 
se na metabolismu glukózy (pro tvorbu energie) a na syntéze mastných kyselin a cholesterolu. Zvyšuje efektivnost využití 
inzulínu a jeho schopnost přenášet glukózu. Doporučený denní přívod je mezi 50 – 200 mg, biologická dostupnost solí 
chrómu z GIT je 0,5 – 3 %. Běžně se používá ve formě solí, nejčastěji jako chlorid a pikolinát.

Ergokalciferol (vitamin D2) stimuluje vstřebávání vápníku ze střeva a udržuje jeho extracelulární hladinu na výšce 
potřebné pro ukládání dostatečného množství vápníku do kostí. Z GIT se vstřebává dobře za přítomnosti žluči, při jaterní 
nebo žlučové dysfunkci je vstřebávání ohrožené.

Vstřebaný vitamin je transportován lymfou, váže se na alfa-globuliny a albumin. Z těla se vylučuje jen velmi pomalu. 
Terapeuticky se podává při léčbě rachitidy, osteomalácie, spasmofylie, tetanie, při pomalém hojení fraktur, preventivně 
při dlouhodobém podávání kortikoidů spolu s vápníkem. Maximální denní terapeutická dávka je 300 000 m.j. po dobu 
několika dní, potom se dávka snižuje.

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 (Crohn) aj.

Jod (jodidy) jsou bezpodmínečně nutné pro správnou činnost štítné žlázy; z jejich nedostatku tato žláza hypertrofuje 
(struma).

Fylochinon (fytomenadion, vitamin K1) – podílí se na tvorbě koagulačních faktorů v játrech a na příznivém ovlivňo-
vání avitaminózy K při narušení střevní flóry antibiotiky a chemoterapeutiky. Shromažďuje se v játrech, neukládá se však 
do zásoby. Terapeuticky se podává max. 20 mg látky parenterálně v průběhu dne, po dobu několika dnů. Kyanokobalamin 
umožňuje využití kys. listové pro syntézu nukleotidů a zasahuje do řady dalších biochemických procesů. Při hypovitami-
nóze 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 megaloblastické anémie 
a k podpoře činnosti nerovového systému. Jeho perorální podávání má význam jen tehdy, existuje-li u konzumenta solidní 
úroveň IF v žaludku. Výrobce doporučuje použití produktu pro regulaci chuti k jídlu a ke zvýšení přívodu železa pro ženy. 
Předpokládaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

1 tableta denně.

Toxicita složek

Složky produktu v uvedeném množství a doporučeném dávkování nepřinášejí riziko toxicity, mohou se však objevit nežádoucí 
vedlejší účinky. Fosfor (fosfáty) nebyly shledány toxickými. L-askorbová kyselina je podávána v množství, u něhož nehrozí vedlejší 
účinky. Opatrnosti v případě aplikace železa je třeba u sideroblastické anémie; nežádoucí účinky při takto nízkých dávkách 
nebývají, jen se může poněkud temněji barvit stolice. Vstřebávání železnatých iontů snižuje hořčík, fosfáty, fytáty (markantně 
v případě převahy cereální stravy), vaječný žloutek, čaj. Axeroftol je nebezpečný z hlediska kumulativní intoxikace, která může 
nastat i po podávání malých dávek po delší dobu vcelku běžně; jsou na ni citlivé především děti. Zpravidla dochází ke zvýraznění 
hemolytického účinku jiných léčiv, jeho hladinu přitom zvyšuje současné podávání tokoferolu depozitací retinolu v játrech. Při 
současném podávání tetracyklínů může dojít ke vzestupu intrakraniální hypertenze. Kontraindikace v případě pyridoxinu nebyly 
popsány; ojediněle se objevují alergické reakce po vysokých dávkách dochází ke zvýšení sérové transaminázy (AST). Nedo-
poručuje se podávat selen v denní dávce vyšší než 100 µg, zejména ve formě jednoduchých anorganických solí (seleničitanu), 
protože to může přispět ke zvýšení rizika vývoje neoplazmat. Při podávání ergokalciferolu je nutné udržovat pozornost; látka 
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se výrazně kumuluje a po několika týdnech může dojít k předávkování (anorexie, malátnost, nauzea, vomitus, diarrhoe, úbytek 
hmotnosti, polyurie, profúzní pocení, bolest hlavy, aj.). Nadměrné dávky molybdenu mohou být zdrojem toxicity. Fylochinon 
může zvýšit riziko hemolytických účinků některých jiných léčiv (sulfonamidů).

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

Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude ucho-
váván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců od 
data výroby. V případě nevhodného uskladnění může docházet k intenzívním vedlejším reakcím vlivem vysokého obsahu 
Fe2+, které mají redukční charakter: rozklad některých vitaminů (A, D, kyanokobalaminu).

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků

Vstřebávání železa snižuje přítomnost hořčíku, hořečnatá antacida, fosfáty, fytáty obsažené v zelenině a obilninách, 
vaječný žloutek a čaj. Železo snižuje resorpci tetracyklinových antibiotik a penicilaminu. V účinku je fosfor efektivnější, je-li 
podáván současně vitamin A a D, nenasycené mastné kyseliny, Ca, Fe, Mn a proteiny. Antagonisty inkorporace fosforu 
je alkohol, diuretika, antacida, kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy, thyroidní hormony.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu

Není reálná.


