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Допълнтелна информация: 

 

Формулата съдържа: 

Желязо 

Приемът на желязо при новородените, децата и юношите във фазата на 

интензивен растеж. Според изследванията, дефицитът на желязо в организма 

на децата между 4 и 14-годишна възраст причинява абнормна допаминергична 

невротрансмисия и може да доведе до патофизиологичния Синдром на 

хиперактивност и дефицит на вниманието (СХДВ). 

Нуждите на организма от желязо са повишени по време на юношеството, 

поради увеличаването на количеството на кръвта и мускулната маса. При 

момичетата тази потребност се изостря допълнително, в следствие на 

менструалните кръвозагуби. 

Калций 

Калцият взима участие в множество жизненоважни функции в тялото, като 

например изграждането на костите, усвояването на белтъчините и мазнините, 

производството на енергия, нервната трансмисия и невро-мускулната дейност. 

Калцият е най-разпространеният минерал в тялото и наличността му възлиза 

на 1,5-2% от общото телесно тегло. В човешките кости се намират повече от 99% 

от калция в човешкото тяло. 

Магнезий 

Магнезият е от изключителна важност за много клетъчни функции, между 

които производството на енергия, изграждането на протеини и клетъчното 

делене. Основната роля на магнезия е да активира ензимите. Този елемент се 

депозира основно в костите, а остатъкът се разпределя между метаболитно 

активните тъкани като мускулите, мозъка, сърцето, черния дроб и бъбреците. 

Експериментите с деца на възраст между 6 и 9 години, приемащи комбинация 

от витамин В6 и магнезий показват, че по този начин може да се нормализира 

магнезиевата хомеостаза, да се повиши мотилитета на тънкото и дебелото 

черво, да се подобри концентрацията и вниманието, да се нормализират ЕЕГ 

параметрите и да се ограничи тревожността и емоционалната нестабилност при 

децата. 
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Цинк 

Цинкът е важен за почти всички основни функции на имунната система. Когато 

нивата на цинк са ниски, се понижава броят на Т-клетките, нивата на тимусните 

хормони, а много от функциите на белите кръвни клетки, изключително важни 

за имунните реакции, затихват. Всички тези последици са обратими, 

посредством приемането на адекватни количества цинк. Последните 

изследвания показват, че допълнителният прием на цинк може до голяма 

степен да ограничи заболеваемостта при видимо добре хранени деца и 

значително да съкрати времето за възстановяване от остри инфекциозни 

заболявания. 

Много нутриенти участват в развитието на костите и механизмите за 

хормонален контрол. Цинкът играе ключова роля при растежа и хормоналната 

регулация, посредством въздействието, което оказва върху калцитриола (1,25-

дихидрокси-холекалциферол), който е активната форма на витамин Д. 

Резултатите от няколко независими експеримента показват, че цинкът действа 

подобно на тетрациклина при третиране на повърхностно акне и е по-

ефективен от него при третиране на по-дълбоко акне. Цинкът е нужен за 

ефикасното освобождаване на витамин А от черния дроб и неговото усвояване. 

Витамин А, както е известно, е важен за лечението на акне нутриент. 

Цинкът също така е важен кофактор в метаболизма и от практическо значение 

за невротрансмитерите, мастните киселини, простагландините и мелатонина. 

Той влияе непряко върху допаминовия метаболизъм, който се смята, че е тясно 

свързан със Синдрома на хиперактивност и дефицит на вниманието. Нуждата 

от цинк се повишава по време на пубертета, когато младият организъм се 

развива с високи темпове. 

Бета каротин (извлечен от водорасли Дуналиела салина) 

Каротините са представители на най-разпространената група естествени 

пигменти в природата. Съществуват над 600 вида, от които само между 30 и 50 

имат действието на витамин А. Каротините са мастноразтворими съединения с 

интензивен цвят (червен или жълт). Измежду тях бета каротинът е най-силният 

провитамин. Най-богатият естествен източник на този каротиноид са морските 

водорасли Дуналиела салина. 

Продължителният недостиг на витамин А причинява слепота, инфекция и 

характерните признаци на фоликулярна хиперкератоза (запушване на 
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космените фоликули с мъртви епидермисни клетки, при което по кожата – 

основно от задната страна на ръката в областта на трицепса – се появяват 

малки, подобни на пъпчици подутини). 

Каротиноидите стимулират имунната функция независимо от витамин А. При 

орално приемане на бета каротин в продължение на седем дни се забелязва 

увеличаване с 30% на Т4-клетките, или така наречените „клетки-помощници”. 

Т4-лимфоцитите играят изключително важна роля при определяне на имунния 

статус на организма. Бета каротинът подсилва функцията на тимусната жлеза и 

въздействието на интерфероните върху антивирусната дейност на имунната 

система. 

Приемането с диетата на антиоксидантни витамини – особено на витамини А, С 

и Е – и каротиноиди оказва ефект върху остротата на протичане на 

бронхиалната астма. 

Витамин В5 

Витамин В5 (пантотенова киселина) присъства в различни количества буквално 

във всяка храна. Наименованието на тази киселина произлиза от гръцката дума 

pantos, която означава „навсякъде”. Витамин В5 е водноразтворим и изпълнява 

ключова роля при производството на надбъбречните хормони и образуването 

на антитела, а асвен това помага за усвояването на витамините и превръщането 

на мазнините, въглехидратите и белтъчините в енергия. 

Пантотеновата киселина, която участва активно в синтеза на холестерол и 

стероидни хормони, може да бъде полезна при лечението на акне. 

Изследванията показват, че тя понижава секрецията на себум, намалява 

честотата на обривите и ускорява възстановяването на лезии. 

Витамин В3 

Никотиновата киселина се синтезира в организма от триптофан, който после се 

превръща в ниацинамид. Никотиновата киселина участва и като компонент в 

коензимите никотинамид аденин динуклеотид (НАД) и никотинамид аденин 

динуклеотид фосфат (НАДФ), които вземат участие в приблизително 200 

ензимни процеса. НАДФ се получава от НАД като при процеса се отделя 

енергия, посредством производство на аденозин трифосфат (АТФ). Витамин В3 

в качеството си на никотинамид играе роля и в превенцията срещу захарен 

диабет. Изследвания проведени в Нова Зеландия, които били основани на 

никотинамидова терапия показали, че по този начин в рамките на 5 години 
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може да се ограничи с 50% развитието на захарен диабет от първи тип 

(инсулинозависим диабет). 

Холин 

Холинът е необходим за запазването на целостта на клетъчните мембрани и за 

движението на мазнини навътре и навън от клетките. Той също така е съставен 

елемент на невротрансмитера ацетилхолин и е важен за нормалното 

функциониране на мозъка – особено при новородени. Въпреки че човешкото 

тяло може да синтезира холин, при определени обстоятелства възниква нужда 

от неговият допълнителен прием. Холинът взима участие в много функции , 

заедно с клетъчни компоненти, наречени фосфолипиди. 

Мед 

Медта и цинкът участват в производството на ензима супероксид дисмутаза 

(СОД). Недостигът на мед в организма причинява желязодефицитна анемия, 

тъй като медта е необходима за правилното абсорбиране е усвояване на 

желязото. Медта е нужна и за активирането на един друг ензим – лизил 

оксидаза, - който спомага за кръстосаното свързване на колагена и еластина - 

процес от изключителна важност за здравето на кожата, космите, костите, 

кръвоносните съдове и ставите. 

Витамин Д 

Най-важната функция на мастно-разтворимия витамин Д е поддържането на 

кръвните нива на калций, която се осъществява чрез максимизиране на 

усвояването на калция от храната и минимизиране на загубата му през урината. 

Посредством тези два процеса, калцият бива задържан в тялото и калциевите 

запаси в костите остават ненакърнени.  Когато възникне нужда, витамин Д 

отнема калций от костите и го вкарва в кръвта, а това уврежда костната маса. 

 Периодонталните заболявания са бактериални инфекции, които, ако не 

се лекуват, могат да доведат до увреждания на костите и дори до опадане на 

зъби. Много други, дори по-опасни инфекции, се дължат на понижени нива на 

витамин Д и е установено, че този витамин може да потиска провъзпалителното 

производство на цитокини. 

Калий 

Калият и магнезият са изключително важни за енергийния метаболизъм. 

Калият е важен електролит, който участва в поддържането на водния и 
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киселинно-основния баланс в организма, функционирането на  мускулните и 

нервните клетки, функцията на бъбреците и надбъбречните жлези. Магнезият е 

втори по концентрация в телесните клетки и участва в повече от 300 ензимни 

реакции. Той също така участва в активирането на натриево-калиевата помпа, 

която регулира водния баланс. Калият е необходим и за превръщането на 

кръвната захар в гликоген. Мускулите на спортистите използват гликогена като 

първостепенен източник на енергия, ето защо умората и мускулната слабост са 

първите признаци на калиева недостатъчност. 

Витамин Е 

Витамин Е е най-важният мастно-разтворим антиоксидант в тъканите на 

човешкото тяло. Той се намира в богатите на липиди части на клетките (като 

клетъчните мембрани) и в мозъка. По тези места витамин Е изпълнява 

предпазни функции срещу оксидативни повреди, причинявани от свободните 

радикали, тежките метали и токсините постъпващи от околната среда. Витамин 

Е предпазва и богатите на липиди нервни клетки и подпомага имунната 

функция като въздейства на тимусната жлеза и е особено полезен в периоди на 

оксидативен стрес и хронични вирусни заболявания. 

 В епидермиса, който е първата защита на тялото срещу свободните 

радикали, присъстват множество антиоксиданти, между които мастно-

разтворимите витамин Е и каротеноиди и водно-разтворимите витамин С и 

глутатион. 

Манган 

Минералният микронутриент манган изпълнява най-вече ролята на съставен 

елемент на антиоксидантния ензим супероксид дисмутаза (СОД), който 

предпазва клетъчните компоненти от разрушителното действие на 

супероксидните свободни радикали. 

Хром 

Хромът е ключова съставна част от т.нар. „фактор на глюкозна поносимост”. 

Това съединение си съдейства с инсулина, за да направят възможно поемането 

на глюкозата от клетките. Много контролирани експерименти потвърждават 

положителния ефект на хрома върху инсулинонезависимия захарен диабет 

(захарен диабет от втори тип). Резултатите показват, че допълнителният прием 

на хром понижава нивата на глюкоза в кръвта, подобрява поносимостта към 
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глюкозата и понижава нивата на инсулин. Добри резултати са отбелязани и 

след допълнителен прием на хром в случаи на хипоглекемия. 

 Установено е, че хромът подпомага и контрола на телесното тегло като 

повишава чувствителността на клетките към хормона инсулин. Според 

резултатите от клинични изследвания, допълнителният прием на хром може да 

спомогне за намаляването на телесните мазнини и повишаването на 

мускулната маса. 

 В момента в Детската болница в Лос Анджелис се извършват първите 

изследвания с допълнителен прием на хром при деца болни от захарен диабет 

от първи тип. Изследванията се провеждат от екип на компанията Нютришън 

21, която е осигурила хромен пиколинат Хромакс за нужддите на 

изследванията. Целта на тези изследвания е да се установи дали приеманата от 

деца с трудно контролируемия диабет от първи тип на възраст между 12 и 18 г. 

дневна доза от 600 микрограма хром ще внесе подобрение в нивата на кръвната 

глюкоза и телесното тегло. 

Инозитол 

Инозитолът е съставна част на витамин В-комплекс. Той е необходим за 

правилното изграждане на клетъчните мембрани. Инозитолът влияе на 

нервната трансмисия и спомага за транспортирането на мазнините из цялото 

тяло. 

Витамин В2 

Рибофлавинът участва в два важни ензима – флавин мононуклеотид (ФМН) и 

флавин аденин динуклеотид (ФАД). Тези ензими действат като кофактори на 

широк набор от оксидативни ензимни системи и изпълняват централна роля в 

производството на енергия, лекарствения и липидния метаболизъм. ФАД е 

изключително важен за производството на енергия при Цикъла на Кребс, 

където спомага за синтезирането на ензим, който превръща сукцината във 

фумарат. 

Витамин В6 

Витамин В6 е необходим за правилното функциониране на повече от 60 

различни ензима и участва във формирането на телесните белтъчини и 

сложните съединения, невротрансмитерите, червените кръвни клетки и 

простагландините. Витамин В6 също така е важен за поддържането на 



7 
 

хормоналния баланс и имунната функция. Дефицитът на този витамин се 

характеризира с депресия, конвулсии, непоносимост към глюкозата, анемия, 

смущения във функциите на нервната система, напукване на устните и езика, 

себорея или екзема. 

Витамин В1 

Тиаминът във формата на тиамин дифосфат (ТДФ) е необходим за 

производството на АТФ. Важен е и за процеса на превръщане на пирувата в 

ацетил-Коа, който после навлиза в Цикъла на Кребс. Нервните клетки се 

нуждаят от витамин В1, за да функционират нормално. 

Биотин 

Биотинът е водно-разтворим витамин, който действа в синергия с други 

витамини от В групата. Участва в метаболизма на въглехидратите, белтъчините 

и мазнините и спомага за поддържането на здравето на кожата и ноктите. 

Витамин К 

Мастно-разтворим витамин, необходим за формирането на определен вид 

протеини, наречени „съсирващи фактори”, отговорни за съсирването на кръвта. 

Витамин К е необходим и и за формирането на някои протеини, които са важни 

за поддържането на костите и зъбите здрави, както и за подобряването на 

биосинтеза извършван от чревната бактериална флора. 

Йод 

Йодът е микронутриент и за поддържането на добро здраве са необходими 

много малки количества от него. Човешкият организъм го използва, за да 

синтезира хормоните на щитовидната жлеза (тироксин и трийодотиронин), 

които регулират обмяната на веществата. Последните изследвания показват, че 

недостигът на йод при деца предизвиква смущения в слуха и продължителният 

допълнителен прием трайно подобрява слуховите възприятия при тези деца. 

Фолиева киселина 

Фолиевата киселина е от голяма важност за клетъчното делене и синтеза на 

ДНК. Без фолиева киселина се наблюдават аномалии в клетъчното делене. 

Фолатът (както още е известна тази киселина) е необходим за разграждането на 

хомоцистеина до метионин и играе ключова роля като „метилов донор”. 

Фолиевата киселина притежава умерени антидепресантни качества и 
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компенсирането на нейния дефицит в организма на страдащи от депресия 

предизвиква съществено подобряване на състоянието им. Антидепресантния 

ефект се дължи на функционирането на фолата като метилов донор и 

способността му да увеличава количеството на серотонин, S-аденозилметионин 

и тетрахидробиоптерин в мозъка. 

 При клиничните изследвания напоследък се събират все повече 

доказателства за връзката между дефицита на витамин В и 

хиперхомоцистеинемията съпровождаща определени заболявания при децата. 

Ниското ниво на витамин В при децата крие много опасности – на практика 

недостигът му в организма на майката може да застраши живота на ембриона 

или да го обрече на бъдещи проблеми със здравето. Редица усложненията на 

бременността днес се отдават на повишена концентрация на общия плазмен 

хомоцистеин и ниското ниво на фолат или витамин В12 в ембриона. 

Молибден 

Молибденът е минерал микронутриент, който участва във функционирането на 

няколко важни ензима. Той подпомага метаболизма на въглехидратите и 

мазнините, както и усвояването на желязото. 

Витамин В12 

Синдромът на недостатъчност на витамин В12, пернициозната анемия, е 

разпознат и описан още през 1855 г. Витамин В12 е кристално съединение с 

ярко червен цвят, дължащ се на съдържанания в него кобалт. Този витамин 

участва заедно с фолиевата киселина в редица процеси, като синтез на ДНК, 

червени кръвни клетки и образуване на миелиновата обвивка на нервните 

клетки, посредством което въздейства върху някои неврологични аспекти на 

аутизма. Аутизмът е поведенческо разстойство с неизвестна етиология, за което 

се смята, че зависи до голяма степен от генетични фактори и от околната среда. 

Учените обикновено откриват взаимозависимост между високите нива на 

хомоцистеин и оксидативен стрес и невропсихиатричните разстройства. 

Резултатите от едно от последните клинични изследвания показват, че при 

децата страдащи от аутизъм се наблюдават по-високи нива на хомоцистеин, 

които са в негативна корелация със степента на активност на глутатион 

пероксидазата (ГПО) и понижените нива на витамин В12. 

Познати противопоказания: 

Няма такива. 


