
Vitamín E 200
pre maximálnu ochranu buniek 

pred oxidačným stresom



Vitamín E

• patrí medzi vitamíny rozpustné v tukoch s antioxidačnými účinkami

• ochranná úloha pramení predovštkým z jeho antioxidačnej 
schopnosti. Andtioxidanty sú látky, ktoré vychytávajú z organizmu  
voľné radikály

• existuje v 8 formách (izoméroch): alfa-,beta,gama- a delta –TOKOFEROL;
a alfa-, beta-, gama-, a delta - TOKOTRIENOL.

• alfa-tokoferol je najaktívnejšia forma u ľudí



Vitamín E

• dávkovanie je často vyjadrené v “alfa- tokoferol ekvivalentoch” (ATE) 

pre rôzne biologické aktivity u jednotlivých izomérov alebo v jednotkách IU

• vitamín E može byť prírodného alebo syntetického charakteru

• prírodné formy sú označené písmenom “d” ako napr. d-gama-tokoferol

• syntetické formy sú označené písmenami “dl” ako napr. dl-alpha-tokoferol

Kontraindikácie a opatrnosť

• otázka bezpečnosti vo vysokých dávkach. Pri dávkovaní viac ako 400 IU denne
sa u pacientov užívajúcich warfarín, heparín, kys. acetylsalicilovú   
alebo iné antikoagulačné látky zvyšuje riziko krvácania



Predpokladané účinky

• antioxidant

• pri kardiovaskulárnych ochoreniach - angina pectoris, ateroskleróza, 
cievna mozgová príhoda, žilová trombóza

• pri šedom zákale, makulárnej degenerácií a retinitis pigmentosa

• pri ochoreniach prostaty

• pri Glomeruloskleróze

• pri Dysmenorei

• pri rakovine prsníka, prostaty, močového mechúra

• ochrana a zachovanie bunkových membrán

• na podporu funkčnosti červených krviniek

• ochrana vitamínu A pred oxidačnými zmenami

• ochrana organizmu pred otravami ťažkými kovmi, atď

• zvyšuje absorpciu vitamínu B12



Vitamín E 200

• pre maximálnu ochranu buniek pred oxidačným stresom. 

Spôsob užívania:
Prehltnúť jednu kapsulu denne spolu  s jedlom
Upozornenie:
Pacienti, ktorí užívajú  lieky proti zvýšenej krvnej zrážanlivosti, tehotné 
a dojčiace ženy sa pred užívaním vitamínu E 200 musia poradiť s lekárom 
alebo s lekárnikom.

• silný antioxidant

• ochrana buniek pred poškodzovaním

• pre ochranu bunkových membrán

• ochrana proti predčasnému starnutiu

• ochrana pred voľnými radikálmi

Aktívne zložky v 1 kapsuli RDA*%
Vitamin E (DL – alfa-tokoferol acetát) 200 mg 2000


