
Čtyři omyly o 
vitamínech

FAIR PLAY



Omyl č.1 - Jídlo obsahuje 
všechny potřebné vitamíny

• vitamíny a minerály jsou esenciální (neumíme vyrobit 
sami) 

• vyčerpaná půda (organická hmota 2%, ideál 20%) 

• konzumace ovo - zelo krátce po sklizni 

• 1992 Konference OSN (85% živin z půdy pryč) 

• průmyslové zpracování potravin 

• 60 minerálů, 16 vitamínů - 90% nezbytných pro život



Omyl č.2 - Syntetické živiny jsou 
rovnocenné s těmi přírodními

Geometrie živin - Chiralita => směr, kterým se 
stáčejí molekuly (levotočivé, pravotočivé/dextro) 

Organické molekuly - asymetrické, složité 
uspořádání 

Tělo využívá dextro formy, syntetické vitamíny 
málokdy dextro 

Jen dextro forma nestačí, nutné kofaktory a enzymy



Příklady
chrom - faktor GTF - zvyšuje toleranci glukózy, ochrana proti 
cukrovce - doplněk chrom pikolinát (izolovaný chrom) chybí GTF 

vitamín C - detoxikační činitel - výzkum: syntetické C X přírodní 
C při odstraňování toxinů nitrosaminů, jiné než plnospektrální C 
nefunguje (bioflavonoidy) 

kyselina askorbová (lék) = malá část vitamínu C vyrobená z 
rafinovaného kukuřičného cukru X indický angrešt = 
plnospektrální extrakt 

cizorodá chemikálie = vetřelec - tělo využívá bílé krvinky, pak 
chybí => snížená imunita



Omyl č.2 - Syntetické živiny jsou 
rovnocenné s těmi přírodními

Rozdíl na molekulární úrovni. Lepší vstřebávání 
přírodních. Proč? 

• přírodní molekuly obsahují více těžkých atomů a 
dvakrát více kyslíku než syntetické 

• atomy v přírodních molekulách lépe rozmístěné 

• živiny mají adresy, do které buňky v těle doputovat 
(PSČ) - nehledají (Nobelova cena)



Omyl č.2 - Syntetické živiny jsou 
rovnocenné s těmi přírodními



Omyl č.2 - Syntetické živiny jsou 
rovnocenné s těmi přírodními

• Hippocrates Health Institute - studie 20 let, 11.000 
lidí užívající syntetické doplňky, měření živin v krvi 
(rozdíl počtu červených a bílých krvinek) 

• schopnost vstřebávat a uchovávat přirozené živiny, 
syntetické nikoliv 

• nitrožilně podávané syntetické doplňky - vysazení 
vykazuje známky drogové závislosti 



Omyl č. 3 - Výsledky výzkumů o 
vitamínech jsou spolehlivé

• výzkumy neprobíhají dostatečně dlouho 

• účastníci studií mají vysoké riziko choroby 

• studie založené na statistických datech, nikoliv na příbězích (např. 
moje děti) 

• metaanalýza (např. vliv antioxidantů - vitamínů A,E,C a 
betakarotenu) - 16tis. studií, hodnoceno 68 subjektivně vybraných, 
zkoumaly se syntetické vitamíny - výsledek: odsouzení vitamínů 

• výzkumy hledají jednu látku (kouzelnou střelu), ignorují kofaktory a 
další živiny, ignorují synergický efekt - “biochemický tým”

• problém obohacených potravin (funkční potraviny)



Omyl č. 3 - Výsledky výzkumů o 
vitamínech jsou spolehlivé

• Syntetické vitamíny a minerály mohou mít pozitivní roli 
zvláště v případě závažného nebo chronického 
nedostatku - KRÁTKODOBÝ EFEKT 

• užívání jednoho vitamínu = tělo vyčerpává zásoby 
kofaktorů (minerálů) a esenciálních živin z vlastních zásob 

• první vitamín, kterým byla obohacena potravina byl 
vitamíny D (20.-30. léta 20.st.) - nástup “mrtvého” jídla 

• organické x anorganické (pohled chemika-farmaceuta, 
oblast potravinářství a vědy o výživě)



Omyl č. 4 - Můžete důvěřovat 
označení “přírodní”

• výrobky označené jako “přírodní” žádný zákon 
nezavazuje k tomu, aby obsahovaly pouze přírodní 
přísady 

• přírodní přísady = přísady získané přímo z rostlin 
nebo živočišných produktů, nejsou vyrobené uměle 

• s přírodními přísadami se běžně míchají umělé 

• DDD je stanovena podle synteticky vyrobených 
vitamínů



Produkty Vitality

VZDĚLÁVÁNÍ



Homocystein Vitality



Homocystein Vitality s aloe
• menší dávky vitamínů 
řady B, především B12 

• těhotenství a kojení 

• dávkování podle tabulek 

• pro děti 1x denně/od 10 
let, 1x ob den/od 3 let 

• užívat nalačno

Nejen pro snížení 
homocysteinu 

• podpora imunitního 
systému (školní děti) 

• jemné čištění 
organismu (aloe)



Homocystein Vitality s 
betainem

• vyšší dávka všech vitamínů (hlavně B12) 

• nevhodné pro lidi se žaludečními či dvanácterníkovými 
vředy (kontraindikace s léky, viz etiketa) 

• Neužívat dlouhodobě vyšší dávky (dlouhodobě = 2 a 
více let), přechod na aloe 

• vhodné pro páry před početím, těhotné (betain) 

• užívat nalačno, ráno až 1. hod. po snídani (nevolnosti)



Kyselina listová - B9
• kyselina listová se v těle přeměňuje na důležité látky (foláty) 

• organismus téměř 50 % populace z genetických příčin nedokáže 
přeměnit dostatek kyseliny listové na tyto látky (střevní sliznice a játra 
- enzym MTHFR) 

• Kyselina listová - metafolin (kalcium L-metylfolát) - forma, která je 
organismem přímo využitelná - není závislá na činnosti enzymu 
MTHFR 

• přirozeně: pomerančové šťávy, zelená listová zelenina, saláty a 
droždí, játra, chřest, špenát, čočka, vlašské ořechy, celozrnné pečivo 

• při tepelné úpravě dochází až k 95% ztrátám



Vitamín B12
• kyanokobalamin - obvyklá forma - není vhodná pro lidi s 

poruchami ledvin (neumí vyloučit přebytky, není ani učinný) 

• methylkobalamin - forma vitamínu, který je bioaktivní, lépe 
vstřebatelný, přímo využitelný 

• vitamín B12 se dá získat bakteriálním kvašením, takže se 
nemusí získávat ze zvířecích produktů 

• Okolo 60 % celkového množství B12 v těle je uloženo v 
játrech a 30 % ve svalech 

• zdroj informací: http://veganhealth.org



Aloe Vera
Forma sušeného prášku (metoda Qmatrix - zachování biologické 
aktivity) 

Složení: 

• polysacharidy (imunostimulátor) 

• vláknina inositol (jaterní a nervové buňky), lignin (regulace 
tělesné hmotnosti a hladiny energie, hladina cholesterolu)  

• kyselina salicylová (protizánětlivá) 

• steroly (žaludeční trakt) 

• minerály, stopové prvky (metabolické procesy, sekrece hormonů)



Betain
• chrání buňky před vysycháním (pokusy v Řecku - drůbež, převozy 

ryb) 

• chrání před akumulací tuků v játrech 

• chrání játra proti toxickým látkám, proti rakovině 

• zlepšuje funkci jater a podstatně snižuje bilirubin v plazmě 

• účinně zlepšuje remetylaci homocysteinu, snižuje tak plazmatickou 
hladinu HCy (játra a ledviny, kys. listová - buňky) 

• přijímá se potravou, nebo vzniká oxidací cholinu (lecitin) 

• mořské plody, pšeničné klíčky, otruby a zelenina (špenát nebo 
řepa)40



4 skupiny, denně 
1,5g, 3g, 6g 

betainu, placebo 

6 týdnů  
Hcy 8,4–22 μmol/l 

Olthof MR, van Vliet T, Boelsma E and Verhoef P. Low dose 
betaine supplementation leads to immediate and long term 

lowering of plasma homocysteine in healthy men and women. 
Journal of Nutrition 2003;133: 4135–4138 



Snižování hladiny Hcy Vitality

MUŽI
Vstupní vyšetření
hodnota Hcy

Kontrolní vyšetření  
hodnota Hcy

1944 20,7 11,2

1948 21,5 10,4

1948 15,9 12,2

1957 21,7 11,7

1957 16,0 9,9

1962 18,4 11,3

1962 15,2 9,4

1967 17,1 15,0

1969 20,6 17,4

1970 18,9 14,7

1971 23,1 10,2

1977 19,0 10,1

1981 15,7 10,8

�1



Snižování hladiny Hcy Vitality

ŽENY
Vstupní vyšetření
hodnota Hcy

Kontrolní 
vyšetření  
hodnota Hcy

1945 12,4 7,7

1945 12,1 8,4

1947 11,6 10,2

1948 47,4 7,1

1951 11,3 7,9

1952 14,0 8,2

1956 13,8 11,9

1960 10,9 7,3

1960 12,7 8,9

1970 11,6 6,8

1971 13,3 7,5

1981 11,6 7,1

�1



Magnesium Vitality



Funkce hořčíku
• Aktivuje enzymy (až 800 procesů) 

• Působí antitoxicky, antistresově, protialergicky i protizánětlivě.  

• Reguluje nervovou a svalovou rovnováhu 

• Důležitý pro správnou funkci imunitního systému 

• Katalyzuje většinu chem.reakcí v těle 

• Ovlivňuje 80% biochemických reakcí v těle a komunikuje s 
destíkami dalších živin 

• 56 zdravotních potíží způsobených nedostatkem



Kdo nejvíce potřebuje hořčík?
• těhotné a kojící ženy 

• sportovci, lidé s fyzicky náročným povolání 

• jedinci, jejichž věk je 40 let a vyšší 

• kardiaci, diabetici 

• ti, kteří se hodně potí a jedinci pravidelně ve velkém 
množství konzumující alkohol 

• lidé užívající léky jako diuretika a antibiotika 

• ženy užívající hormonální antikoncepci

VŠICHNI



Symptomy nedostatku
• únava, časté bolesti hlavy 

• snížená koncentrace, podrážděnost, náchylnost ke 
stresu a depresím 

• nespavost, divoké sny 

• časté nutkání na močení,  

• bušení srdce, častý třes víček, svalové křeče, závratě,  

• citlivost na změny počasí, kloubní potíže, padání 
vlasů, lámavé nehty, zubní kazy



Hořčík v přírodě



Hořčík a fluorid
• fluorid - toxická chemikálie - léky na předpis, pitná voda, 

dentální výrobky 

• fluorid prodlužuje aktivní přítomnost léku v těle - farma 
firmy se radují, pacienti by měli být na pozoru (zesiluje 
vedlejší účinky léku) 

• fluorid narušuje biologickou aktivitu hořčíku - fluorid 
hořečnatý (nerozpustný minerál) - tělo ho nevyužije 

• křehnutí kostí, náchylnost ke zlomeninám, křehkost šlach 

• 20-55% léků obsahuje fluorid, také insekticidy, herbicidy 

• Roundup ne fluorid, ale váže hořčík v půdě (až 22 let)



Hořčík a vápník

• příliš mnoho vápníku zabraňuje vstřebávání a 
fungování hořčíku 

• před 1000 lety převládal ve stravě hořčík, dnes 
více vápníku než hořčíku (doporučení 2 díly 
vápníku na 1 díl hořčíku = špatně) 



Hořčík a vitamín D
• vysoké dávky vitamínu D odbourávají hořčík 

• než začnete doplňovat vitamín D, zjistěte hladinu hořčíku i 
D 

• ideál hladina vit. D - 30-74 ng/ml (užívání 1000-2000IU) 

• hořčík je potřeba při metabolismu vitamínu D v mnoha 
fázích - např. převedení vit. D do aktivní formy 

• vitamín D (hormon) bere vápník ze stravy, odvádí ho do 
krevního řečiště, pokud vápníku dostatek, není třeba 
vitamín D



Hořčík a rakovina

• výzkum Japonsko - hořčík snižuje o 50% riziko 
rakoviny tlustého střeva u mužů 

• 87tis. účastníků, průměrný věk mužů 57 let 

• Ma E. a kol.: “High dietary intake of magnesium may 
decrease risk of colorectal cancer in Japanese men.” 
Journal of Nutrition, sv. 140, s. 779-785. 2010.



Hořčík a životní prostředí
• Hořčík pomáhá detoxikovat jedovaté 

chemikálie 

• Hořčík se váže na těžké kovy a pomáhá je 
vyloučit z těla 

• Projevem nedostatku hořčíku může být 
citlivost na chemikálie

• Jaké používáte prací a čistící prostředky?



Měření hořčíku
• měření v krvi (sérový hořčík) - běžně dostupný - 

1% -  nemocný člověk - stres  - tělo vyplavuje 
hořčík do krve - nepřesný 

• hořčíkový RBC test (měření v červených 
krvinkách+bílé krvinky) - přesnější než z krve - 40% 

• stěr ze sliznice dutiny ústní - EXATest - přesná 
metoda - buňky ze sliznice pod jazykem (spodní 
zuby a kořen jazyka) - hořčík v srdci a ve svalových 
buňkách



Měření hořčíku
• test ionizovaného hořčíku - identifikace hladiny v 

buňkách - není přístupný 

• hořčíkový expoziční test - 24 hodin sběr moči 2x - 
jednou bez infuze, jednou s infuzí - při podezření 
odbourávání hořčíku 

• Chvostkův příznak (poklep na obličejový nerv před 
čelistním kloubem) - nedostatek vápníku a hořčíku 

• Trousseaův příznak - křeč ve svalech na ruce, 
zaškrcení  předloktí na 3 min.) - nedostatek vápníku 
a hořčíku



Obsah hořčíku  
v červených krvinkách

• Hořčíkový test MG RBC 

• rozmezí 4,2-6,9 mg/dl, 2,4-2,57mmol/l  

• výsledky testu v mmol/l, násobí se koeficientem 
2,433 a bude výsledek v mg/dl 

• ideál 6,0 - 6,5 mg/dl



Předávkování a 
kontraindikace

• ústně podávaný hořčík - přebytek je vylučován 
střevem (nekompaktní stolice) a močí 

• kontraindikace: selhání ledvin, těžká myastenie 
(svalová slabost) - nitrožilní podávání léků, 
mimořádně pomalý pulz, ucpání střev



Vstřebatelnost hořčíku

• závisí na rozpustnosti hořčíkového produktu a 
množství prvkového (iontového, aktivního) hořčíku 

• nejlépe užívat ráno a před spaním, největší deficit 
je vždy v tuto dobu (odstraňuje křeče během noci, 
snadnější usínání, uvolní svalstvo) 



Formy hořčíku v doplňcích
• Oxid hořečnatý - nejběžnější forma produktů z lékárny - jeho cena je nízká, ale 

využitelnost nepřesahuje 10% (počítejte spíše méně 3-4%) 

• Chlorid hořečnatý - jemný pikometrový hořčík (kapsle, prášek, nitrožilní roztok) 
- dobře účinný (kyselina chlorovodíková v žaludku - při snižování kyselosti 
nefunguje) 

• Síran hořečnatý (Epsomská sůl), který má silné projímavé účinky, ale je 
výborný na koupele.  

• Magnesium chloride obsahuje pouze 12% hořčíku. 

• Citrát hořečnatý (magnesium citrate), který je dobře vstřebatelný, ale může mít 
mírné projímavé účinky.  

• Taurate, orate a glycinát v chelátové formě– snadno vstřebává a nemá 
projímavé účinky, využitelnost až 80% 

• Betain napomáha vstřebávání minerálů!



Dávkování hoříčku

životní fáze Muži Ženy Těhotenství Kojení

Věk 14-18 410 mg 360 mg 400 mg 360 mg

Věk 19-30 400 mg 310 mg 350 mg 310 mg

Věk 30+ 420 mg 320 mg 360 mg 320 mg

Děti 1-3 roky: 80mg 
Děti 4-8 let: 130mg 
Děti 9-13 let: 240 mg

6mg na 1kg váhy /den 
7-10mg na 1kg váhy/den - sport. děti 
15mg na 1kg váhy/den - těhotné

Příjem z průměrně dobré potravy cca 250mg - vstřebá se jen 
polovina => deficit hořčíku, nutno suplementovat (300-500mg/
den) 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP


