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Text letáku 
Vitamarin je bioinformačný prípravok s  obsahom unikátneho rybieho oleja z morskej ryby Engraulis 
japonicus. 
 
Použitie:  
Vyvážený pomer účinných látok prípravku Vitamarin má blahodárny vplyv na celkový zdravotný stav. 
Pomáha pri liečbe kardiovaskulárnych chorôb – znižuje riziko infarktu a mozgovej príhody, je vhodný pri 
liečbe arytmie, artériosklerózy a vysokého krvného tlaku. Znižuje hladinu cholesterolu a tukov v krvi. 
Priaznivo pôsobí ako doplnok pri liečbe chronických zápalových ochorení, ako sú reumatoidná artritída , 
Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, astma a lupienka. Uplatňuje sa aj pri znižovaní hmotnosti. 
Vitamarin pozitívne ovplyvňuje fungovanie mozgu, zlepšuje pamäť a pomáha pri stavoch úzkosti a depresie. 
 
Ďalšie pozitívne účinky Vitamarinu:  

• posilňuje imunitný systém 
• podporuje správnu činnosť sietnice oka  
• priaznivo ovplyvňuje kvalitu kostí a zubov 
• pomáha pri prevencii a liečbe rakoviny prsníka, hrubého čreva, prostaty a pľúc 
• je veľmi vhodný na prípravu tela na plánované tehotenstvo 
• pozitívne ovplyvňuje vývoj plodu a pomáha udržať tehotenstvo 
• zlepšuje duševné schopnosti a celkový psychický stav 
• odstraňuje chronickú únavu 
• zlepšuje celkový stav diabetických pacientov 
• zlepšuje prekrvovanie 
• chráni a zlepšuje pleť 
• tlmí menštruačné kŕče a zmierňuje príznaky predmenštruačného syndrómu 

 
Rybí olej  
Je dôležitým prírodným zdrojom predovšetkým nenasýtených mastných kyselín omega-3, jódu a vitamínov A 
a D. 
Esenciálne mastné kyseliny hrajú významnú úlohu pri mnohých životne dôležitých pochodoch v ľudskom 
tele. Podieľajú sa najmä na regulácii krvného tlaku a zrážanlivosti krvi, ovplyvňujú obranyschopnosť a 
metabolizmus tukov. Majú protizápalové účinky a priaznivý vplyv na činnosť nervovej sústavy. 
Jód je prvok dôležitý pre správnu činnosť štítnej žľazy a vývoj CNS. 
Vitamín D podporuje vstrebávanie vápnika a fosforu v čreve a je nevyhnutný pri stavbe a mineralizácii kostí a 
zubov. Vitamín A posilňuje obranyschopnosť organizmu, je potrebný pre správny rast a vývoj kostí. 
Ovplyvňuje kvalitu kože, vlasov a všetkých slizníc a priaznivo pôsobí na zrak. Má preukázateľné 
protirakovinové účinky. 
Najmä v období rastu a dospievania sa zvyšuje potreba prítomnosti týchto látok v organizme, a preto sa 
odporúča užívať vhodné doplnky, medzi ktoré patrí aj Vitamarin.  
 
Bioinformácie 
Bioinformácie sú frekvencie, ktoré napodobňujú riadiace frekvencie podkôrových centier mozgu regulujúcich 
vegetatívnu nervovú sústavu a činnosť vnútorných orgánov. Ich pôsobením sa rušia  negatívne informácie 
a vyvoláva sa spätný regeneračný proces. Prítomnosť bioinformácií v produktoch Energy  je významná - 
 v porovnaní s inými výrobkami podobného charakteru vykazujú  práve prípravky Energy 
niekoľkonásobne vyšší účinok. 
Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 1−3x denne 
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie! 
Výrobok nie je určený pre deti do 3 rokov. 
Doplnky stravy sa nesmú používať ako náhrada celodennej stravy. 
Výrobok skladujte v suchu a tme pri teplote 10 – 25 °C a chráňte pred mrazom. 
Ukladajte mimo dosahu detí! 
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Produktová dokumentácia 
 

Úvod do problematiky 
 
Kardiovaskulárne choroby 
Ochorenia srdca a ciev sa v súčasnosti právom považujú za typické civilizačné choroby. Do tejto 
skupiny patria okrem vrodených vývojových chýb srdca a ciev aj všetky nedostatočnosti srdca 
(srdcová arytmia, ischemická choroba srdca), zástavy srdca (infarkt myokardu, fibrilácia srdcových 
komôr), mozgové príhody (mozgová mŕtvica), cievne artériosklerotické zmeny (artérioskleróza, 
trombóza) a vysoký krvný tlak . 
Mortalita na kardiovaskulárne choroby sa v Českej republike pohybuje zhruba okolo 600 úmrtí ročne 
na 100 000 obyvateľov a je stále oveľa vyššia než v ostatných krajinách západnej Európy. Viac než 
50% pacientov hospitalizovaných na interných oddeleniach spadá práve do skupiny 
kardiovaskulárnych chorôb. Srdcový infarkt je najčastejšou príčinou smrti a invalidity mužov v 
produktívnom veku. Na choroby srdca a ciev u nás pripadá viac než 50% úmrtí (presne 55,1% v roku 
1998), teda viac než na všetky ostatné choroby spolu. Trochu morbídne porekadlo, že každý druhý 
človek umiera na zástavu srdca, je založené na štatistických faktoch. Hlavnou úlohou je preto 
prevencia v boji s týmito chorobami. Zásadným princípom primárnej prevencie je zmena 
nevhodného životného štýlu a dostatočná informovanosť verejnosti o príčinách vzniku 
kardiovaskulárnych chorôb a možnostiach, ako im predchádzať. 
Hlavné zásady prevencie kardiovaskulárnych chorôb: 

1) nefajčiť – predovšetkým dlhodobé a silné fajčenie má veľmi negatívny vplyv na stav srdca a 
ciev, znižuje priechodnosť ciev a tým pádom aj dostatočné prekrvovanie všetkých telových 
orgánov, z ktorých je na nedostatok kyslíka najnáchylnejšie práve srdce a mozog 

2) zdravá strava – jednou z významných príčin vzniku kardiovaskulárnych chorôb je vysoký 
obsah nezdravých tukov v potrave a vysokej hladiny LDL cholesterolu v krvi, ktorý je 
hlavnou príčinou vzniku artériosklerotických plátov na vnútornom povrchu ciev 

3) fyzická aktivita – dostatok pohybu je preventívnym opatrením prakticky proti všetkým 
civilizačným chorobám, ale u kardiovaskulárnych chorôb hrá obzvlášť významnú úlohu, 
pretože posilňovanie srdcového svalu zaisťuje jeho lepšiu funkciu a dlhšiu životnosť 

 
 
 
Zdroj rybieho oleja 

Latinský názov: Engraulis japonicus  
Český názov: ančovička japonská / sardel japonská 
Čeľaď: Engraulidae (sardelovité) 
Rad: Clupeiformes (slede) 
Trieda: Osteichtyes (ryby) 
 

Tato 13-16 cm veľká ryba obýva teplé pobrežné vody západného Pacifiku od juhu Sachalinského 
polostrova cez Japonské more, pobrežie Japonska, Tchaj-wanu až po Filipíny. Živí sa drobnými 
planktónovými kôrovcami, ich larvami a vajíčkami ostatných rýb, ale aj drobnými morskými 
riasami. Olej sa získava z celej ryby, a preto je v ňom relatívne menšie množstvo vitamínu A a D a 
zároveň vyššie množstvo nenasýtených mastných kyselín v porovnaní s olejom zo severských a 
hlbokomorských rýb, ktorý sa získava väčšinou z ich pečene. 
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Zloženie Vitamarinu 
Forma prípravku: mäkká želatínová kapsula 
Veľkosť kapsule: 1400 mg 

 
Nenasýtené mastné kyseliny: 

Názov kyseliny Skratka  Počet uhlíkov a 
dvojitých väzieb 

Obsah  Poznámka  

dokosahexaenová DHA C 22:6 18,9 % esenciálna n-3 PUFA 
eikosapentaenová EPA C 20:5 11,2 % esenciálna n-3 PUFA 
olejová OA C 18:1 11,6% n-9 MUFA 
linolová LA C 18:2 1,9 % esenciálna n-6 PUFA 
alfalinolenová ALA C 18:3 0,9 % esenciálna n-3 PUFA 
arachidonová AA C 20:4 1,24 % Esenciálna n-6 PUFA 
Vysvetlivky: PUFA = polynenasýtená mastná kyselina, MUFA = mononenasýtená mastná kyselina 

 
Vitamíny a stopové prvky: 

Názov  Skratka  Obsah v 100g Obsah v 1 kapsule (cca 1g 
oleje) 

Jód  I 1 mg 10,2 µg 
Retinol  vitamín A 0,112 mg 1,12 µg 
Cholekalciferol  vitamín D3 0,085 mg 0,85 µg 
Tokoferol  vitamín E - 5 mg 
 
 
 

Odporúčané dávkovanie 
Vitamarin je vhodné užívať dlhodobo, a to minimálne dva mesiace. Na zlepšenie imunity, 
kardiovaskulárneho systému a zápalových stavov stačí užívať 1 – 3 kapsule denne, kvôli výraznému 
účinku na zlepšenie psychiky je nevyhnutné užívať 4 kapsule denne (1-1-2).  
 
Odporúčaná denná dávka: 1 – 3 kapsule najlepšie po jedle 
 
Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. 
Výrobok nie je určený pre deti do 3 rokov. 
 
 
 

Spôsob skladovania 
Vzhľadom na vysoký obsah dvojitých väzieb v nenasýtených mastných kyselinách je nevyhnutné 
chrániť výrobok pred oxidáciou. Túto rolu zohráva vitamín E - napriek tomu nie je dobré vystavovať 
výrobok ostrému svetlu a vysokým teplotám. Ideálna skladovacia teplota je 10 – 25°C. 
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Stručný popis účinkov prítomných vitamínov a stopového prvku 
 
 
Jód 
Stopový prvok, ktorý je nevyhnutný pre produkciu hormónov štítnej žľazy - tyroxínu (T4) a 
trijodtyronínu (T3), regulujúcich látkovú výmenu (metabolizmus) a spotrebu energie vo všetkých 
bunkách tela. Hormóny štítnej žľazy sú nepostrádateľné najmä v období vnútromaternicového 
vývoja plodu a v prvých rokoch života dieťaťa, pretože umožňujú správny vývoj mozgu. Nedostatok 
jódu v prenatálnom a detskom období môže negatívne ovplyvniť inteligenciu, chápanie, schopnosť 
učenia a v závažnejších prípadoch viesť až k mentálnej retardácii alebo tzv. kreténizmu. Nedostatok 
jódu, a teda nedostatok hormónov štítnej žľazy behom dospievania a v dospelosti, sa prejavuje 
zväčšením štítnej žľazy a vedie k zvýšenej únave, poruchám sústredenia, poruchám sexuálneho 
vývoja, poruchám plodnosti, zvýšeniu rizika potratu a rizika vzniku nádoru prsníka a štítnej žľazy. 
Bolo popísané, že látky obsiahnuté v cigaretovom dyme „kradnú“ telu jód, a tým spôsobujú 
nedostatočnú funkciu štítnej žľazy. 
 
 
Vitamín A 
V tuku rozpustný vitamín. Posilňuje imunitný systém organizmu, keďže má schopnosť aktivovať 
produkciu T-lymfocytov, je dôležitý pre tvorbu svetlocitlivých buniek očnej sietnice, čím má 
zásadný vplyv na kvalitu zraku. Zlepšuje stav všetkých slizníc v organizme, udržiava zdravé kosti, 
zuby, ďasná, pokožku, nechty a vlasy. Vitamín A má okrem toho schopnosť kontrolovať delenie 
buniek, a tým sa podieľa na znižovaní rizika bujnenia rakovinových buniek. 
 
 
Vitamín D 
V tuku rozpustný vitamín. Podporuje vstrebávanie Ca a P v zažívacom trakte, je dôležitý pre správnu 
stavbu kostí a zubov, pre ich rast a optimálnu mineralizáciu, preventívne pôsobí proti zlomeninám, 
osteoporóze a rachitíde. 
 
 
Vitamín E 
Zvyšuje vstrebávanie vitamínu A, chráni nenasýtené mastné kyseliny proti oxidácii. Vďaka svojim 
antioxidačným vlastnostiam likviduje nežiadúce voľné kyslíkové radikály v tele, čím účinne pôsobí 
proti starnutiu. Vitamín E chráni kožu pred poškodením slnečnými lúčmi a posilňuje fungovanie 
imunitného systému, čím sa uplatňuje aj pri prevencii vzniku autoimunitných chorôb a bujnenia 
rakovinových buniek. Vitamín E podporuje mužskú plodnosť a znižuje riziko srdcových chorôb. 
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Systém mastných kyselín 
Mastné kyseliny sú podstatou všetkých tukov. Spolu s glycerolom sa v nich vyskytujú vo forme esterov. Sú to organické 
zlúčeniny s rôzne dlhým nerozvetveným uhlíkovým reťazcom, výhradne s párnym počtom uhlíkových atómov a jednou 
karboxylovou skupinou (-COOH) na konci molekuly. 
 
1) Nasýtené mastné kyseliny obsahujú vo svojom reťazci iba jednoduché väzby, ich hlavným zdrojom sú živočíšne tuky 
(mäso a mliečne výrobky). Ľudské telo síce tieto kyseliny potrebuje ako zdroj energie a na vytváranie tukových zásob, 
ale keďže sa výrazne podieľajú na zvyšovaní hladiny cholesterolu, čím sa zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárnych 
chorôb, mali by predstavovať len 1/3 príjmu mastných kyselín v potrave. 
 
2) Nenasýtené mastné kyseliny sa vyznačujú prítomnosťou dvojitých väzieb v uhlíkovom reťazci, ich zdrojom sú 
rastlinné a rybie oleje, a mali by tvoriť 2/3 príjmu mastných kyselín v potrave. Rozdeľujú sa na: 

a) mononenasýtené (MUFA) s jednou dvojitou väzbou v reťazci 
•     n-9 (omega 9): kyselina olejová (OA)  
 

b) polynenasýtené (PUFA) s dvoma a viac dvojitými väzbami v reťazci 
• n-6 (omega 6): kyselina linolová (LA) a od nej odvodená kyselina arachidonová (AA) – v našej strave 

sa vyskytuje dostatok týchto kyselín, keďže sú prítomné prakticky vo všetkých rastlinných olejoch 
(slnečnicový, sójový, kukuričný, …) 

• n-3 (omega 3) kyselina alfa linolenová (ALA) – (orechy, ľanové semienko), a od nej odvodené 
kyseliny eikosapenatenová (EPA) a dokosahexaenová (DHA) – 
rybí olej 

    
 
 
 
 
 
Obr. charakteristické priestorové usporiadanie molekuly ALA a DHA pripomína grécke písmeno omega 

 
 
V čom je rybí tuk unikátny? 
Výnimočnosť rybieho tuku spočíva predovšetkým vo vysokom obsahu n-3 PUFA, ktoré patria medzi 
esenciálne látky (ľudské telo si ich nedokáže samo vyrobiť). Veľké množstvo n-3 PUFA v rybom 
oleji spôsobuje skutočnosť, že ryby konzumujú mnoho vodných rias, ktoré sú okrem ľanového oleja 
najbohatším zdrojom ALA. Táto kyselina sa potom premieňa v telách rýb práve na DHA a EPA. 
Ľudské telo dokáže enzymaticky premeniť ALA na EPA a v menšej miere aj na DHA, ale 
v niektorých obdobiach života (prenatálne obdobie, detstvo a staroba) a aj pri vysokom príjme n-6 
PUFA tento systém dostatočne nepracuje. Pritom práve EPA a DHA sú biologicky najaktívnejšími 
mastnými kyselinami, ktoré hrajú v ľudskom organizme množstvo významných funkcií, zúčastňujú 
sa na prevencii a liečbe mnohých chorôb a umožňujú organizmu, aby správne fungoval.  
Treba zdôrazniť, že EPA a DHA sa okrem rybieho oleja nikde inde nevyskytujú! 
 
Kyselina olejová 
Táto mononenasýtená mastná kyselina (MUFA) sa okrem rybieho oleja vyskytuje aj v olivovom 
oleji. Jej pomerne vysoký podiel v oleji z Engraulis japonicus je nevyhnutné vyzdvihnúť 
predovšetkým v súvislosti s jej ochranným vplyvom na rozvoj rakoviny prsníka. Bolo 
zdokumentované, že kyselina olejová má schopnosť potláčať expresiu onkogénu Her-2/neu, ktorého 
vysoká hladina priamo úmerne súvisí s agresívnosťou nádoru a jeho veľmi zlou prognózou. Tento 
onkogén sa objavuje (exprimuje) u každej piatej pacientky s rakovinou prsníka. Kyselina olejová má 
ďalej schopnosť zlepšovať látkovú premenu u osôb so zvýšenou hladinou tukov a cholesterolu 
v krvi, čím pomáha znižovať výskyt srdcových a cievnych komplikácií najmä u diabetikov a u ľudí s 
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poruchami látkovej premeny tukov. 

Význam rybieho tuku pri prevencii a liečbe chorôb 
 
 
Rybí tuk a kardiovaskulárne choroby 

 
 Je všeobecne známe, že najčastejšou príčinou úmrtia sú v súčasnosti kardiovaskulárne choroby. 
Je však zaujímavé, že niektoré národy o týchto chorobách v podstate ani nepočuli… Obligátnym 
príkladom sú grónski Eskimáci, u ktorých je riziko srdcového infarktu asi 400x nižšie než u 
euroamerickej populácie, a to aj napriek tomu, že konzumujú veľké množstvo tukov a bielkovín. Ich 
strava však v porovnaní s našou obsahuje až 10x viac nenasýtených mastných kyselín n-3, ktoré ich 
chránia pred vznikom srdcových chorôb. 
 V ľudskom tele sa z n-3 PUFA tvoria tkanivové hormóny radu prostaglandínov, ktoré účinkujú 
proti zhlukovaniu krvných doštičiek a znižujú viskozitu krvi, pôsobia takzvane antitromboticky t.j. 
zamedzujú vzniku krvných zrazenín, ktoré môžu upchať vencovité tepny v srdci a byť príčinou 
infarktu myokardu. Alebo môžu upchať drobné cievky v mozgu a spôsobiť tak mozgovú mŕtvicu. 
Tie isté prestaglandíny pôsobia aj vazodilatačne, rozširujú cievy, čo má vplyv na lepšie prekrvovanie 
všetkých orgánov v tele. Dobré prekrvenie a dostatočný prísun kyslíka je najdôležitejší práve pre 
správnu činnosť srdca a mozgu. Vazodilatačný efekt prostaglandínov ocenia aj ľudia, ktorí majú 
problémy s nedostatočným prekrvovaním periférií (Raynaudova choroba) a muži s erektívnou 
dysfunkciou.  
 Na základe posledných výskumov sa preukázalo, že pravidelné denné podávanie rybieho tuku 
(minimálne po dobu 11 mesiacov) pacientom po infarkte myokardu a tým, ktorí majú ischemickú 
chorobu srdca, štatisticky znížilo riziko vzniku ventrikulárnej arytmie (porucha srdcového rytmu 
vznikajúca v srdcových komorách, ktorá môže mať za následok náhlu smrť na zástavu srdca 
v dôsledku fibrilácie komôr). Bolo to predovšetkým vďaka obsahu EPA a DHA. 
 Ďalším rizikovým faktorom vzniku kardiovaskulárnych chorôb je vysoká hladina LDL 
cholesterolu („low density lipoproteid“) a triacylglycerolov (TAG) v krvi. Tieto látky sa ukladajú na 
stenách ciev vo forme tzv. artériosklerotických plátu a spôsobujú ich kôrnatenie – artériosklerózu. 
Na znižovaní týchto artériosklerotických faktorov sa zúčastňujú n-3 PUFA, ktoré znižujú 
predovšetkým hladinu TAG, a n-6 PUFA, najmä LA, ktorá reguluje metabolizmus LDL. Na ochrane 
kardiovaskulárneho systému sa n-3 podieľa aj tým spôsobom, že zvyšuje hladinu „priateľského“ 
HDL („high density lipoproteid“), ktorý sa podieľa na odstraňovaní cholesterolu z tkaniva a chráni 
pred vznikom artériosklerózy. 
 
Zhrnutie účinkov rybieho oleja na kardiovaskulárny systém: 
Znižuje riziko infarktu, mŕtvice, srdcovej arytmie a artériosklerózy, ďalej znižuje aj riziko náhlej 
smrti v dôsledku zástavy srdca, znižuje vysoký krvný tlak a podporuje prekrvovanie celého tela. 
Vzhľadom na to, že n-3 PUFA potláčajú krvnú zrážanlivosť, nemali by sa prípravky s rybím tukom 
užívať dva dni pred plánovaným chirurgickým zákrokom a dva dni po ňom. 
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Rybí olej a rakovina 
 

 Na základe epidemiologických štúdií vykonaných v posledných rokoch u zvierat a ľudí sa 
zistilo, že pomer n-6/n-3 PUFA prijímaných v potrave hrá významnú úlohu v znižovaní rizika vzniku 
nádorového bujnenia. V našej populácii sa tento pomer pohybuje okolo 20-70/1, čo je spôsobené 
častým používaním slnečnicového, kukuričného a sójového oleja. Tento pomer by sa však mal 
pohybovať okolo 5/1 ideálne však 3/1. Zatiaľ čo veľká spotreba n-6 PUFA podporuje rast nádorov, 
n-3 PUFA majú úplne opačný efekt. Protirakovinový efekt n-3 PUFA (predovšetkým DHA) spočíva 
v regulácii apoptotického programu bunky. Apoptóza (alebo tzv. programovaná smrť) bunky je 
veľmi dôležitý kontrolný mechanizmus, vďaka ktorému sa likvidujú bunky s akoukoľvek 
závažnejšou poruchou. V rakovinových bunkách sa tento mechanizmus vymyká kontrole okrem 
iného a predovšetkým kvôli prítomnosti antiapoptotického proteínu BCL-2. Práve DHA má 
schopnosť inaktivovať produkciu tohto proteínu, čím obnovuje kontrolné mechanizmy bunky. 
Okrem toho n-3 PUFA potláčajú produkciu COX-2, čím spôsobujú spomalenie alebo dokonca 
zastavenie rastu nádorových buniek – toto bolo popísané u rakoviny pľúc, hrubého čreva, prsníka a 
prostaty. Rybí olej má teda svoje uplatnenie nielen pri znižovaní rizika vzniku rakoviny, ale ako 
ukazujú vedecké štúdie, aj priamo pri jej liečbe. Navyše sa vypozorovalo, že n-3 PUFA zmierňujú 
vedľajšie účinky chemoterapie.  
 
Zhrnutie účinkov rybieho oleja na nádorové ochorenia: 
vo všeobecnosti znižuje riziko vzniku nádorového ochorenia, spomaľuje rast nádoru pľúc, hrubého 
čreva, prsníka a prostaty, zmierňuje vedľajšie účinky chemoterapie. 
 
 
 
Rybí tuk a neuropsychiatrické ochorenia 

 
n-3 PUFA (EPA a DHA) prítomné v rybom oleji nielenže hrajú zásadnú úlohu pri stavbe 

mozgu, ale podieľajú sa aj na množstve funkcií nervovej sústavy – ovplyvňujú produkciu 
neurotransmiterov (serotonín, acetylcholín, dopamín), fluiditu nervových membrán, regulujú 
enzymatickú aktivitu a expresiu génov. Vďaka týmto vlastnostiam majú vplyv na mentálne pochody 
prebiehajúce v mozgu. 

Zistilo sa, že n-3 PUFA majú schopnosť inhibovať niektoré neurálne prenosové dráhy 
podobným spôsobom ako lítium. U mnohých psychiatrických ochorení bol popísaný veľmi nízky 
obsah n-3 kyselín v krvi (resp. v membránach červených krvných buniek), a na základe tohto zistenia 
začali vedci testovať vplyv n-3 PUFA v psychiatrickej liečbe. Pozitívne liečebné účinky EPA a DHA 
boli zaznamenané u pacientov so schizofréniou, depresiou a hraničnou poruchou osobnosti. Ďalšie 
štúdie preukázali pozitívny vplyv n-3 PUFA na stabilizáciu nálady u predmenštruačného syndrómu, 
bipolárnych porúch (maniodepresívna psychóza), úzkostných stavov a ADHD. V súčasnosti sa 
sleduje liečebný vplyv EPA a DHA na roztrúsenú sklerózu, stareckú demenciu a Alzheimerovu 
chorobu. 
 
Zhrnutie účinkov rybieho oleja z psychiatrického hľadiska: 
užívanie rybieho oleja má preukázateľný vplyv na zlepšenie nálady (vďaka podpore produkcie 
serotonínu), osvedčuje sa pri liečbe depresívnych a úzkostných stavov a porúch správania. 
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Rybí tuk a mozog 
 

„Najtučnejším“ orgánom nášho tela je mozog. Ak ho zbavíme vody, zistíme, že 2/3 jeho 
hmotnosti predstavuje tuk, resp. fosfolipidy. Základnou štrukturálnou látkou podieľajúcou sa na 
stavbe nervového tkaniva je DHA. Vytvára predovšetkým fosfolipidové membrány centrálneho 
nervového systému, ktorých správna stavba je nevyhnutná pre bezproblémové vedenie vzruchov. 
DHA zabezpečuje integritu a pružnosť týchto membrán. Podieľa sa aj na tvorbe neurotransmiterov, 
ktoré sprostredkovávajú komunikáciu medzi jednotlivými neurónmi, zvyšuje hladinu hormónu 
serotonín, ktorý zlepšuje náladu, a tiež hladinu acetylcholínu, ktorý má vplyv na posilňovanie 
pamäte. Na stavbe mozgu sa ďalej podieľajú kyseliny EPA a AA. Niet divu, že existujú teórie, ktoré 
pripisujú zásluhu na rozvoji mozgu počas fylogenetického vývoja ľudského rodu práve rybám 
v potrave našich predkov.  

Vývoj ľudského mozgu je najbúrlivejší v poslednom trimestri vnútromaternicového vývoja a 
počas prvých mesiacov po pôrode. Kompletne je ukončený v 5-6 roku života dieťaťa. V týchto 
obdobiach je veľmi obmedzená schopnosť metabolickej premeny dostupnejšej ALA na potrebnú 
DHA. Je preto nevyhnutné dodávať práve túto látku v tomto dôležitom období vývoja mozgu - a to 
cez telo matky v tehotenstve a počas dojčenia, neskôr v podobe potravinových doplnkov alebo 
rybích produktov v ranom detstve. Mnohé štúdie dokázali, že dostatočný prísun DHA behom 
tehotenstva a pri dojčení (100-300mg/deň) zásadne ovplyvňuje mentálne zdravie dieťaťa. Deti 
matiek užívajúcich DHA dosahujú štatisticky oveľa lepší psychomotorický vývoj, majú lepšiu 
koordináciu pohybov, lepšiu ostrosť sluchu a zraku (DHA je totiž podstatnou súčasťou sietnice oka) 
a dosahujú lepšie výsledky v inteligenčných testoch. Ďalšie podávanie DHA v predškolskom veku 
pôsobí ako prevencia ADHD (attention deficit and hyperaktivity disorder), pomáha upravovať 
dyslektické prejavy a zlepšuje schopnosť učenia a všetkých kognitívnych funkcií.  

Prísun DHA je nemenej dôležitý aj pre matku, ktorej vlastné zásoby DHA sa vyčerpávajú 
najmä počas posledných mesiacov tehotenstva a ich nedostatok koreluje s výskytom popôrodných 
depresií. Podstatný je aj popísaný vplyv n-3 PUFA na zmiernenie prejavov tehotenskej toxikózy 
(slintanie, zvracanie) a zníženie rizika predčasného pôrodu. 
 
Zhrnutie účinkov rybieho oleja na mozog a tehotenstve: 
dodáva materiál na stavbu a správne fungovanie mozgu, podporuje bezproblémový rozvoj duševných 
schopností dieťaťa, chráni matku pred popôrodnou depresiou a priaznivo pôsobí na udržanie 
tehotenstva. 
Rybí tuk a obezita 

 
Konštantne vysoký príjem tukov v potrave, typický pre dnešnú modernú spoločnosť, vedie už 

takmer k vytvoreniu takzvanej leptínovej rezistencie. Leptín je tkanivový hormón, ktorý sa nazýva aj 
hormónom sýtosti, keďže aktivuje centrum príjmu potravy v hypotalame a informuje ho o stave 
tukových zásob v organizme. Obézni ľudia s leptínovou rezistenciou vlastne nikdy nemajú pocit 
sýtosti, a tak neustále prijímajú ďalšiu a ďalšiu potravu, čím tento stav ešte prehlbujú. U ľudí 
trpiacich obezitou, rovnako ako u diabetikov, je bežné aj nižšie akceptovanie inzulínu (tzv. 
inzulínová rezistencia), vďaka ktorému glukóza z krvi dostatočne nepreniká do buniek. Bunky tak 
paradoxne nemajú dostatok energie a vysielajú signály, ktoré vedú k ďalšiemu prejedaniu sa. Na 
základe posledných štúdií sa preukázalo, že okrem aeróbneho cvičenia je aj rybí tuk tým 
prostriedkom, ktorý môže týmto ľuďom pomôcť rozťať začarovaný kruh.  
 
Zhrnutie účinkov rybieho tuku na obezitu: 
pomáha pri odstraňovaní leptínovej a inzulínovej rezistencie, kontroluje hladinu cukru a tuku v krvi. 
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Rybí tuk a zápalové autoimunitné ochorenia 
 

 Na možnú spojitosť medzi n-3 PUFA a zápalovou reakciou znovu upozornili epidemiologické 
pozorovania grónskych Eskimákov. Poukázali na nízky výskyt zápalových autoimunitných ochorení 
v tejto populácii. 
 n-3 PUFA majú preukázateľné imonomodulačné vlastnosti. Autoimunitné choroby sú 
charakteristické vysokou hladinou zápalového interleukínu (IL-1) a zápalového leukotrínu LTB4, 
ktorý je produktom metabolizmu n-6 PUFA. Tradičná západná diéta s výrazne vyšším zastúpením n-
6 PUFA oproti n-3 PUFA vedie k uvoľňovaniu týchto zápalových metabolitov. Vedci sa 
domnievajú, že práve tento fakt súvisí s nárastom incidencie zápalových ochorení v našej 
spoločnosti. V rybom oleji obsiahnuté n-3 PUFA kompetitívne inhibujú metabolizmus kyseliny 
arachidonovej, modulujú produkciu prostaglandínov, čím znižujú produkciu zápalového pôsobenia. 
Medzi prozápalové látky, ktorých produkciu výrazne znižujú n-3 nenasýtené mastné kyseliny, patria 
interleukíny (IL-1, IL-2, IL-6, TNF-α ) a prostaglandíny radu E2. 
 Vzhľadom na to, že autoimunitné ochorenia postihujú 5-7% populácie - väčšinou mladších 
jedincov a najmä ženy v reprodukčnom veku - ide o medicínsky veľmi závažnú skupinu ochorení.  
Medzi chronické autoimunitné ochorenia patrí: 
reumatoidná artritída   zápalové ochorenia kĺbov postihujúce častejšie ženy, prejavuje sa 

bolesťou, opuchmi a nebezpečenstvom vzniku deformácií; často sa 
objavuje v období prechodu, sprvoti na drobných kĺboch ruky 

Crohnova choroba   zápalové ochorenie čriev spojené so vznikom vredov 
ulcerózna kolitída   zápalové ochorenie hrubého čreva sprevádzané tvorbou vredov 
celiakia    porucha črevného vstrebávania spojená s neznášanlivosťou lepku 
lupienka    chronické kožné ochorenie s poruchou rohovatenia povrchových vrstiev 

kože 
lupus erythematodes  veľmi závažné systémové ochorenie postihujúce väčšinou ženy v 

strednom veku 
astma    ochorenie charakterizované záchvatovou zadúšavosťou z dôvodu 

náhleho zúženia priedušiek 
diabetes mallitus I. Typu vrodená choroba spôsobená nedostatkom inzulínu alebo jeho zlou 

účinnosťou, čo vedie k nesprávnemu využitiu glukózy v organizme 
roztrúsená skleróza  chronické ochorenie CNS vyvolané poškodením obalov nervových 

vlákien, ktoré postihuje skôr osoby mladšieho a stredného veku 
migréna    záchvatová bolesť hlavy sprevádzaná obyčajne nevoľnosťou, zvracaním 

a psychickými príznakmi 
 U všetkých týchto autoimunitných ochorení sa uskutočnili klinické štúdie kontrolované 
placebom, na základe ktorých sa zistilo, že podávanie rybieho oleja znižuje zápalové procesy 
(zníženie produkcie zápalových markerov), a teda nutnosť podávať protizápalové lieky (väčšinou 
kortikoidy), ktoré majú nežiadúce vedľajšie účinky. 
 
Zhrnutie účinkov rybieho tuku na zápalové autoimunitné ochorenia: 
znižuje produkciu zápalových látok u autoimunitných chorôb. 
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Analýza 
 

Určenie 
 
Vitamarin  je ďalším z radu doplnkových produktov k jestvujúcim výrobkom Energy, ktoré môžu 
svojou jednoduchou charakteristikou priamo konkurovať podobným výrobkom v maloobchodnom 
predaji. Boli zostavené takým spôsobom, aby pokryli najžiadanejšie výrobky.  
 
 
Cieľ 
 
Doplnkové produkty prinášajú možnosť zvýšiť obrat, pretože sa dajú ľahko vysvetliť, sú všeobecne 
akceptované a dajú sa kombinovať ako doplnok so všetkými produktmi Energy.  
 
 
Porovnávacia analýza 
 
Maloobchodný predaj ponúka porovnateľné produkty v týchto cenových reláciách: 
 

Walmark 50 toboliek    Kč 145,95 
Natures Bounty 50 toboliek   Kč 135,50 
GS MaxEPA 50 toboliek   Kč 157,20 
 
Porovnávacia prepočítaná priemerná cena v kombinácii – Kč 252,- 
 
Nezapočítaná pridaná hodnota – bioinformačná zložka! 
 
 

Predajné argumenty 
 

• špeciálne vybraný druh rýb s maximálnym úžitkom pre ľudský organizmus  
• veľmi dôležitý doplnok pre populáciu žijúcu mimo prímorskej oblasti 
• najvýhodnejšia cena na trhu! 
• bioinformačné zložky 

 
 


