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1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

AMP  adenosinmonofosfát 

ATP  adenosintrifosfát 

cAMP  cyklický adenosinmonofosfát 

NO  oxid dusnatý 

ROS  reaktivní formy kyslíku
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2 ÚVOD 
 

 V dnešní dob� nar�stá zájem o flavonoidy kv�li možným p�íznivým 

zdravotním ú�ink�m pojídaného ovoce a zeleniny obsahujícího tyto látky. 

P�edpokládá se, že flavonoidy mají tyto prosp�šné ú�inky díky jejich antioxida�ním 

vlastnostem. Práv� antikarcinogenní, antimutagenní, neuroprotektivní a 

kardioprotektivní ú�inky flavonoid� jsou všeobecn� spojovány s t�mito vlastnostmi 

flavonoid�. (1, 2, 3, 4) 

 Základní struktura flavonoid� obsahuje flavanové jádro, které je složeno 

z 15ti atom� uhlíku spojených ve t�ech kruzích (C6-C3-C6) ozna�ených jako kruhy 

A, B, C. Skupiny flavonoid� se liší ve stupni oxidace a nasycení kruhu C, zatímco 

jednotlivé slou�eniny v rámci jedné skupiny se liší substitucemi kruhu A a B. Krom� 

flavanu, kde je chroman arylovaný v poloze 2, se v rostlinách ješt� vyskytují 

isoflavany arylované v poloze 3 a v menší mí�e neoflavany arylované v poloze 4. (1, 

5, 6) 

 Hlavní vlastností, pro kterou jsou flavonoidy používány, je jejich schopnost 

potla�it kapilární permeabilitu a fragilitu. Jsou považovány za látky 

s vaskulárn�protektivními a venotonickými vlastnostmi. P�i podání experimentálním 

zví�at�m mohou snižovat d�sledky experimentálního deficitu vitamínu C. (7) 

 V dnešní dob� je velký zájem o sledování interakcí mezi flavonoidy a 

volnými radikály a využití jejich antioxida�ního potenciálu v preventivní terapii. 

P�edpokládá se, že volné radikály mohou být zodpov�dné za alteraci a mutaci 

nukleových kyselin, za iniciaci a rozvoj karcinogeneze, za poškození bun�k, a to 

kv�li jejich schopnosti reagovat s membránovými fosfolipidy. Antioxida�ní potenciál 

flavonoid� závisí na jejich afinit� k volným radikál�m a ta závisí na jejich struktu�e. 

In vitro jsou flavanoly více aktivní než flavonoly, které jsou ale více aktivní než 

flavanony. P�edpokládá se, že flavonoidy chrání také LDL lipoproteiny p�ed oxidací 

a tím i p�ed rizikem vzniku aterosklerózy (7) a mohou snižovat riziko úmrtí 

zp�sobené kardiovaskulárním onemocn�ním. (8) 

 Flavonoidy p�sobí také jako inhibitory n�kterých enzym� in vitro. Inhibují 

nap�. histidindekarboxylázu (enzym, který dekarboxyluje histidin na histamin (je 

d�ležitým neurotransmiterem, má vliv na sekreci HCl v žaludku, p�sobí jako 



 

 - 7 -  

mediátor r�zných patofyziologických stav�) (9, 10)),  hyaluronidázu (enzym, který 

rozkládá hyaluronovou kyselinu, �ímž narušuje pojivo a umož�uje ší�ení infekce 

v tkáni (9)), katechol-O-methyltransferázu (enzym ú�astnící se metabolické 

degradace  katecholamin�; terapeuticky se inhibitory katechol-O-methyltransferázy 

využívají u pacient� s Parkinsonovou nemocí (10)), cAMP fosfodiesterázu (enzym 

rozkládající cAMP (cyklický adenosinmonofosfát) na adenosinmonofosfát AMP; 

cAMP p�sobí jako druhý posel p�i p�enosu signálu membránovými receptory (10)),  

proteinkinázu (kináza, která p�enosem fosfátu na bílkoviny m�ní jejich aktivitu (9)), 

5-lipoxygenázu (enzym p�em��ující leukotrieny na nestabilní hydroperoxidy (10); 

inhibitory 5-lipoxygenázy budou možná v budoucnu využity v lé�b� astmatu) a další. 

Ve vzácných p�ípadech mohou flavonoidy enzymovou aktivitu také stimulovat. 

(nap�. prolinhydroxylázu). (7) 

 N�které flavonoidy (planární flavony a flavonoly s –OH skupinou v poloze 

C7 – nap�. kvercetin) v nízkých koncentracích inhibují aktivitu xanthinoxidázy (tento 

enzym je zapojen do oxidativního poškození tkán� zp�sobeného ischemickou 

reperfuzí). Pro vysokou inhibi�ní aktivitu proti xanthinoxidáze je d�ležitá -OH 

skupina na uhlících C5 a C7 a dvojná vazba mezi uhlíky C2 a C3. Flavony jsou 

považovány za mírn� ú�inn�jší než flavonoly. (11, 12) 

 Flavonoidy mají i mnoho dalších ú�ink�. Mají protizán�tlivé ú�inky, což 

souvisí s  jejich (in vitro) interakcí s polymorfonukleárními leukocyty, trombocyty 

nebo ovlivn�ním metabolismu arachidonové kyseliny. Mohou mít antialergické, 

hepatoprotektivní nebo antispasmodické ú�inky, snižují hladinu cholesterolu, mají 

diuretické, antibakteriální nebo antivirové ú�inky in vitro. N�které z nich mají 

antikarcinogenní ú�inky a inhibují r�st nádorových bun�k in vitro. Zabra�ují iniciaci 

nebo promoci nebo obojí. Mohou p�sobit  cytostaticky nebo dokonce cytotoxicky. 

Mohou mít apoptotické ú�inky. V�tšina flavonoid� jsou antimutagenními látkami in 

vitro. N�které flavonoidy mohou mít estrogenní �i antiestrogenní vlastnosti. (7, 13) 

 Adebamowo a kol. (14) zkoumali, zda p�íjem potravy bohaté na flavonoly, 

pop�ípad� p�íjem samotných flavonol� ovliv�uje riziko vzniku rakoviny prsu. Studie 

na laboratorních zví�atech nazna�ují, že flavonoidy v potrav� mohou snižovat riziko 

nádoru prsu, ale nejsou provedeny ješt� další rozsáhlé epidemiologické studie pro 

interpretaci tohoto p�edpokladu. 

 Existují i hypotézy, že n�které flavonoidy mohou chránit p�ed vznikem 

diabetu II. typu. (15, 16) 
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 V práci (17) byl sledován toxikologický aspekt vyplývající z interakce 

flavonoid� s biomolekulami. N�které flavonoidy mají schopnost p�ímo interagovat 

s DNA a mohou p�sobit induk�n� na n�které enzymy, nap�. CYP P450 1A1 

(karcinogen aktivující enzym) v tlustém st�ev� a v játrech (testováno na vzorcích 

tkán� tlustého st�eva a jater ze zví�at, kterým byly flavonoidy podány). Ze 

sledovaných flavonoid� nap�. kvercetin a diosmin indukovaly CYP 1A1 v obou 

tkáních. A�koliv jsou flavonoidy považovány za tém�� bezpe�né, protože jsou 

rostlinného p�vodu, m�lo by se i na n� pohlížet s opatrností. Zvýšená exprese CYP 

1A1 v tkáni tlustého st�eva m�že vést ke zvýšenému riziku kolorektálního karcinomu 

u �lov�ka. 

 Biologická dostupnost flavonoid� u �lov�ka je pom�rn� nízká a ú�inky 

popsané in vitro pouze �áste�n� korelují s efekty in vivo. Navíc n�které 

experimentální výsledky jsou získávány s glykosidy, které jsou hydrolyzovány 

v zažívacím traktu bakteriálními glykosidázami. 

 

 

 

 

 

3 CÍL PRÁCE 
Cílem této práce bylo vypracovat p�ehled p�ípravk� registrovaných v �eské 

republice obsahujících flavonoidy a zhodnotit poznatky o ú�incích d�ležitých 

flavonoid�, které se v t�chto p�ípravcích vyskytují.
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4 TEORETICKÁ �ÁST 
 

4.1 CHARAKTERISTIKA FLAVONOID� 
 

4.1.1 Kvercetin  
 

 Kvercetin je v potrav� p�ítomen ve form� glykosid�. Sou�asné studie 

nazna�ují, že nejsou absorbovány jako takové, ale že jsou hydrolyzovány, a to ne 

pouze bakteriemi v tlustém st�ev�, ale i enzymy p�ítomnými v  tenkém st�ev�, jako 

jsou 	-glukosidázy a laktózohydrázy. A�koliv po perorálním podání je absorpce 

kvercetinu 36 – 53 %,  kvercetin je detekovatelný v krevním ob�hu pouze ve 

stopovém množství. Velmi nízká biologická dostupnost kvercetinu u lidí je dána 

silným presystematickým intestinálním jaterním metabolismem. (18) 

 Kvercetin je jeden z nejd�ležit�jších flavonoid� s antiproliferativním 

ú�inkem. Mechanismus ú�inku je spojený s fosfoinositol-3-kinázou. Kvercetin je 

schopen kovalentn� interagovat s klí�ovými cílovými proteiny a tato kovalentní 

vazba m�že �áste�n� p�isp�t k biologickému ú�inku kvercetinu. (18) N�které studie 

uvád�jí, že kvercetin má antianginosní ú�inky a mohl by být díky jeho schopnosti 

inhibovat angiogenezi využit v chemoprevenci rakoviny. Mechanismus ú�inku ale 

není úpln� znám. (19) Kvercetin také inhibuje r�st leukemických bun�k a ascitických 

nádor�. (20) 

 Kvercetin má vliv na hladké svalstvo cév. U hladké svaloviny cév izolované 

z kr�ní aorty krys vykazuje kvercetin endotel-dependentní relaxaci. Kvercetin 

zp�sobil více než 70 – 80 % relaxaci (podobn� i isoflavonon daidzein), zatímco rutin 

(kvercetin-3-rhamnoglukosid) zp�sobil menší než 50 % relaxaci. Ajay a kol. ve své 

práci (21) zjistili, že flavonoidy zp�sobují obecn� na dávce závislou relaxaci hladké 

svaloviny. Je zde patrný ur�itý vztah struktury a ú�inku. Rutin, který je 

glykosylovaný v poloze C3 má menší aktivitu než kvercetin, který tento substituent 

nemá. P�ítomnost cukerného substituentu tudíž vasorelaxa�ní ú�inek flavonoid� 

snižuje. Ve svalech st�eva ale cukerná substituce aktivitu flavonoid� zvyšuje. Dále 

p�ítomnost –OH skupiny v poloze C6 nebo t�í –OH skupin v polohách C5, C6 a C7 

m�že zvýšit vasorelaxa�ní aktivitu flavonoid�. V nižších koncentracích je relaxa�ní 
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efekt flavonoid� pravd�podobn� zprost�edkován uvoln�ním oxidu dusnatého (NO) 

nebo prostacyklinu z endotelu. Ve vyšších koncentracích se m�že uplat�ovat jiný 

mechanismus. Jedná se o inhibici kontraktilních protein�, jako je proteinkináza C, 

inhibici enzym�, jako je cAMP-fosfodiesteráza a inhibici uvol�ování vápenatých 

iont� z intracelulárních zásob.  

 Bylo také zjišt�no, že kvercetin p�sobí i jako aktivátor vápenatých kanál� 

typu L. Ú�inek kvercetinu byl testován na bu�kách hladkého svalstva izolovaných 

z krysí artérie z ocasu. Bylo zjišt�no, že kvercetin zvyšuje aktivitu L kanál� a kanály 

typu T nebyly v�bec ovlivn�ny. (22) 

 Ve studii, kterou provedli Itoigawa a kol. (23) byl zkoumán kardiotonický 

ú�inek flavonoid� u papilárních sval� prasete. Bylo testováno 16 flavonoid� a 

kvercetin vykazoval nejsiln�jší inotropní ú�inek. Pro tento ú�inek se zdá být nutná 

p�ítomnost –OH skupiny v poloze C4‘, 
,	-nenasycená vazba v kruhu C a lipofilní 

substituent v molekule. Pozitivn� inotropní efekt kvercetinu je zprost�edkován 

�áste�n� 	1-adrenergním receptorem a zahrnuje zvýšení hladin cAMP.  

 V práci (24) byl zkoumán efekt flavonoid� na transport vinkristinu p�es 

hematoencefalickou bariéru. Pokus byl provád�n na r�zných myších mozkových 

bu�kách, a to jak in vivo, tak in vitro. U obou pokus� (in vitro i in vivo) byl pom�r 

koncentrací vinkristinu v mozku a plazm� snížen sou�asným podáním nižších 

koncentrací kvercetinu, ale zvýšen p�i podávání vyšších dávek kvercetinu. Nízké 

koncentrace kvercetinu nep�ímo aktivují transport vinkristinu zvýšením fosforylace 

P-glykoproteinu, zatímco vysoké koncentrace inhibují P-glykoprotein. Vinkristin je 

substrát P-glykoproteinu. Je zde patrný úzký vztah mezi zvyšováním fosforylace 

P-glykoproteinu kvercetinem (v závislosti na dávce) a transportem vinkristinu. 

Vysoké koncentrace kvercetinu nezvyšují fosforylaci P-glykoproteinu, což se dá 

vysv�tlit dv�ma zp�soby. Jednak je to inhibice proteinkinázy C vysokými 

koncentracemi kvercetinu a nebo aktivace fosfatázy (defosforyla�ní enzym) 

v p�ítomnosti vysoké koncentrace kvercetinu. Výsledky studie nazna�ují, že pacienti 

užívající léky, které jsou substráty P-glykoproteinu, by m�li omezit p�íjem potravin 

nebo nápoj� obsahujících flavonoidy.  

 Byla také prokázána antimikrobiální aktivita flavonoid�. Kvercetin a další 

flavonoidy vykazují aktivitu proti více než 7 typ�m vir�, v�etn� viru herpes simplex, 

respira�ního synsyciálního viru, polioviru a dalším. Aktivita kvercetinu je 

p�ipisována inhibici DNA-gyrázy. Dochází také k navázání virové nukleové kyseliny 
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nebo protein� virových kapsid�. Bylo také zjišt�no synergické  p�sobení flavonoid� 

a jiných antivirových látek. Kvercetin nap�. potencuje ú�inek acikloviru proti herpes 

simplex viru. (25) 

 Cushnie a kol. zjistili, že kvercetin zp�sobuje nár�st permeability vnit�ní 

bakteriální membrány a narušení membránového potenciálu. Elektrochemický 

gradient proton� membránou je u bakterií nezbytný pro syntézu ATP 

(adenosintrifosfát), membránový transport a motilitu. (25) 

 Kvercetin vykazuje také aktivitu proti leishmanióze. (26) Je velmi ú�inný 

inhibitor oxidace protein� a lipid� v bun��né membrán� �ervených krvinek u 

infikovaných zví�at. Kvercetin má vysoký potenciál snižovat infekci ve slezin�. 

Kombinace kvercetinu s látkou p�sobící proti leishmanióze (stibonát) vykazuje lepší 

lé�ebný ú�inek než p�i použití látek samotných. V práci byl zkoumán ú�inek 5 

v p�írod� se vyskytujících flavonoid� (kvercetin, rutin, 

5-hydroxy-3,6,7,3´,4´-pentamethoxyflavon, hesperidin a diosmin) v prevenci proti 

degradativnímu procesu v �ervených krvinkách (mají schopnost prodloužit p�ežití 

�ervených krvinek ve slezin� u leishmaniózy). Látky byly podávány zví�at�m 

infikovaným 2 m�síce v dávkách 5 – 40 mg/kg a zví�ata byla usmrcena po m�síci 

lé�by. Kvercetin byl nejúsp�šn�jší v úprav� zm�n�ných parametr� (tém�� do 

normálních hodnot). Byl nejú�inn�jší v úprav� anémie b�hem nemoci, nejlépe 

redukoval stupe� parazitémie ve slezin�. Jedine�nost kvercetinu v inhibici 

oxidativního ni�ení i p�ed�asné destrukce erytrocyt� m�že být dána -OH skupinou 

v poloze 3 a v�tším po�tem -OH skupin. (20) 

 Kvercetin má také protizán�tlivé ú�inky. U experimentální kolitidy bylo jeho 

protizán�tlivé p�sobení spojeno s antioxida�ním ú�inkem a zlepšením absorpce vody 

in vivo. Avšak mechanismus ú�inku je nejasný. Kvercetin vykazuje protizán�tlivé 

ú�inky u akutní i chronické kolitidy indukované trinitrobenzensulfonovou kyselinou 

u krys v úzkém rozmezí dávky. Efekt byl maximální p�i podávání 1 a 5 mg/kg a 

vymizel p�i snížení nebo zvýšení dávky. (27) Také v práci, kterou provád�l Medina a 

kol. byly zkoumány protizán�tlivé ú�inky kvercetinu (je d�ležitým �initelem 

protizán�tlivé aktivity etanolového extraktu Achyrocline satureioides (Asteraceae) 

po intraperitoneálním podání). Nejlepší antiedématózní ú�inek byl pozorován u 

dávky 200 mg/kg lyofilizátu z extraktu p�ipraveného se 40 % ethanolem (macerace 

ve 40 % ethanolu). Naproti tomu dávka 250 mg/kg lyofilizátu z extraktu 

p�ipraveného s 80 % ethanolem (macerace v 80 % ethanolu) m�la mnohem nižší 
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ú�inek. Avšak pokud byly extrakty s 80 % ethanolem lyofilizovány v p�ítomnosti 

polysorbátu 80 nebo sprejov� sušeny v p�ítomnosti koloidního oxidu k�emi�itého 

nebo polysorbátu 80, byly ú�inn�jší. (28) 

 Data z epidemiologických in vitro studií ukazují, že izoflavonoidy, ale nap�. i 

kvercetin p�sobí preventivn� proti postmenopauzální ztrát� kostní hmoty. 

Fyziologické mechanismy t�chto ú�ink� nejsou ale dob�e prostudovány. P�edpokládá 

se, že také flavonoidy, jako je kvercetin, mohou inhibovat osteoklasty. Kvercetin 

inhibuje kostní resorpci u králi�ích zralých osteoklast� a podporuje jejich apoptózu. 

(29) 

 V práci (30) bylo zkoumáno p�sobení flavonoid� na dostupnost estradiolu. 

Bylo zjišt�no, že kvercetin kompetoval s estradiolem ve vazb� na estrogenové 

receptory typu II. Ovlivn�ním schopnosti ligandu interagovat s vazebnými místy 

estrogenových receptor� typu II m�že kvercetin regulovat bun��ný r�st. 

 V práci, kterou provedli Sugihara a kol., byly testovány antioxida�ní a 

prooxida�ní ú�inky flavonoid� s využitím lipidové peroxidace v kultu�e hepatocyt� 

(obohacených o 
-linolenovou kyselinu). Oxidace byla indukovaná ionty kov� (Fe, 

Cu, V, nebo Cd). Ionty byly použity v koncentracích 20 – 500 µM a flavonoidy byly 

sledovány v koncentracích 10 – 500 µM. Flavonoly, mezi n�ž pat�í i kvercetin 

ukázaly antioxida�ní aktivitu v závislosti na dávce proti všem koncentracím iont�. 

(31) 

 Kvercetin chrání také p�ed oxida�ním stresem a poškozením 	-bun�k u 

krysího pankreatu. Ú�inek kvercetinu byl testován u experimentálního diabetu 

vyvolaného streptozocinem. Streptozocin indukoval zna�ný nár�st lipidové 

peroxidace, sérové koncentrace NO a snížil aktivitu antioxida�ních enzym� jako jsou 

glutathionperoxidáza, superoxiddismutáza a kataláza. Lé�ba kvercetinem výrazn� 

snížila zvýšené hladiny malondialdehydu (marker lipidové peroxidace) a NO a 

zvýšila aktivitu antioxida�ních enzym�. Z výsledk� vyplývá, že kvercetin m�že mít 

protektivní efekt u diabetu. (32) 

 Schopnost kvercetinu chránit jaterní bu�ky p�ed oxida�ním stresem 

zp�sobeným peroxidem vodíku byla sledován u krysích jaterních bun�k typu H 4IIE. 

Bylo zjišt�no, že kvercetin v koncentracích 5–10 µM snižuje  expresi Mn 

superoxiddismutázy, glutathionperoxidázy a Cu/Zn superoxiddismutázy o 30 – 40 %. 

Exprese katalázy byla zvýšena o 40 %, ale pouze p�i cytotoxické koncentraci 

100 µM. (33) Obdobné výsledky p�inesla i studie (34), kde byla sledována schopnost 
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kvercetinu chránit jaterní bu�ky Hep G2 p�ed oxida�ním stresem vyvolaným 

terc-butylhydroperoxidem.  

 Flavonoidy mohou díky své schopnosti zhášet volné radikály chránit 

erytrocyty p�ed oxidací. V práci (35) byl zkoumán obsah membránového 

cholesterolu v erytrocytech a jeho vliv na preventivní ú�inek kvercetinu a rutinu 

zabránit zni�ení erytrocyt� v d�sledku oxida�ního stresu. V kontrolních a o 

cholesterol obohacených erytrocytech kvercetin ve srovnání s rutinem poskytl v�tší 

ochranu p�ed lipidovou peroxidací a tvorbou reaktivních forem kyslíku (ROS). Oba 

antioxidanty potla�ily zm�ny ve fluidit� membrány erytrocyt� s podobnou ú�inností 

a také redukovaly oxidaci hemoglobinu až o 30%. Nedostatek cholesterolu snižoval 

ú�innost obou flavonoid�.  

 Kvercetin má inhibi�ní efekt na r�zné enzymové systémy. Inhibuje nap�. 

mitochondriální ATP-ázu, sarkoplazmatickoretikulární Ca2+-ATP-ázu, 

Na+/K+-ATP-ázu a cAMP-fosfodiesterázu. (23) Kvercetin díky antioxida�ním 

vlastnostem potla�uje také glykaci hemoglobinu. (36) 

 P�i testování základní a metabolismem ovlivn�né cytotoxicity flavonoid� in 

vitro u myších fibroblastických bun�k bylo zjišt�no, že kvercetin byl cytotoxický a 

zp�soboval na dávce závislý pokles životaschopnosti bun�k. Všechny bu�ky byly 

usmrceny v dávce menší než 200 µg/ml. Hepatický mikrosomální systém jej 

metabolizoval na mén� cytotoxické metabolity. (37) 

 Kvercetin m�že ovliv�ovat také metabolismus mnoha látek a lé�iv. Lasker a 

kol. zkoumali vliv flavonoid� na metabolismus lé�ivých látek in vivo a in vitro. Byla 

nap�. sledována p�em�na zoxazolaminu na 6-hydroxyzoxazolamin. In vitro p�idání 

flavonoid� s hydroxylovými skupinami (mj. i kvercetinu) inhibovalo hydroxylaci 

zoxazolaminu jaterními mikrosomy. P�i testování in vivo se ukázalo, že kvercetin 

nemá žádný vliv na metabolismus zoxazolaminu. (38) 

 V jiné studii byl sledován ú�inek flavonoid� na metabolismus aflatoxinu B1 a 

benzo(a)pyrenu. Kvercetin a n�které další flavonoidy inhibovaly cytochrom P450 

reduktázu v lidských jaterních mikrosomech, zatímco flavony a 7,8-benzoflavon 

nem�ly žádný efekt. Z hlediska struktury bylo zjišt�no, že všechny flavonoidy, které 

p�sobily inhibi�n�, m�ly v molekule hydroxylové skupiny, zatímco flavonoidy 

s aktiva�ním ú�inkem byly mén� polární a bez hydroxylových skupin. (39) 
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 Kvercetin m�že díky jeho schopnosti zhášet radikály potla�it také mutagenitu 

vyvolanou terc-butylhydroxyperoxidem nebo kumenhydroxyperoxidem u bun�k 

Salmonela typhimurium TA102. (40) 

 Antimutagenní ú�inky kvercetinu, ale také kyseliny askorbové byly testovány 

i v práci, kterou provedli Geetha a kol.. Testování probíhalo u Salmonela 

typhimurium TA102. Jako oxida�ní mutagen byl použit terc-butylhydroxyperoxid. In 

vitro byla antioxida�ní zhášecí aktivita sledována proti DPPH radikálu, 

superoxidovému aniontu, hydrogenperoxidovému a hydroxylovému radikálu za 

použití specifických testovacích systém�. Kvercetin i kyselina askorbová byly 

prokazateln� ú�inné. Ve vzájemné kombinaci antimutagenní aktivita dokonce 

narostla. In vitro byla antioxida�ní aktivita kvercetinu vyšší n�ž u askorbové 

kyseliny. Studie zjistila, že antimutagenní aktivita kvercetinu není výhradn� dána 

jeho antioxida�ní schopností, avšak schopnost zhášení volných radikál� in vitro 

koreluje s jeho antimutagenními ú�inky. (41) 

 Kvercetin také inhibuje kolorektální karcinom indukovaný azoxymethanem. 

U myší, kterým byl podáván azoxymethan, snižovala strava obsahující 2 % 

kvercetinu a/nebo 4 % rutinu hyperproliferaci bun�k. Ve srovnání s kontrolní 

skupinou m�ly myši se stravou obohacenou kvercetinem výrazný pokles výskytu 

nádor�. (42, 43) Kvercetin je tedy schopen inhibovat rozvoj chemicky vyvolané 

neoplasie kolonu. (44) 

 N�které fenolické slou�eniny jsou schopné ovlivnit u myší syntézu jaterních 

mastných kyselin. Myši dostaly stravu obsahující 1% kvercetinu, 1% rutinu nebo 1% 

kyseliny felurové. Kvercetin výrazn� snížil hladiny cholesterolu a fosfolipid�. Snížil 

také hladiny triacylglycerolu. Naproti tomu rutin ani kyselina felurová na tyto 

parametry nem�ly vliv. Kvercetin také snížil aktivitu n�kterých enzym� zahrnutých 

v syntéze jaterních mastných kyselin. (45) 

 

4.1.2 Rutin 
 

 Rutin je flavonoid, který se v rostlinné �íši vyskytuje relativn� hojn�. Jedná se 

o  kvercetin-3-rhamnoglukosid. A�koliv je široce zastoupen, pouze malé množství 

drog obsahuje takové množství, aby byly využitelné pro pr�myslovou extrakci. 

Získává se ze Sophora japonica (Fabaceae), kdy se pro farmaceutický pr�mysl 

využívají pupeny kv�t�, které obsahují 15 – 20 % rutinu. Dále se rutin získává 
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z Fagopyrum esculentum a F. tataricum (Polygonaceae), kde rutin bývá extrahován 

z list�, které obsahují mezi 2 – 3 a 5 – 8 % rutinu podle variety. Dalšími zdroji rutinu 

mohou být listy Eucalyptus macrorrhyncha (Myrtaceae) a plody druhu 

Dimorphandra (Caesalpiniaceae). (7) 

 Rutin má ú�inky antioxida�ní, antivirové, protinádorové, protizán�tlivé a 

antiagrega�ní. Hlavní indikace je dána jeho vasoprotektivními ú�inky, snižováním 

kapilární permeability. Tento efekt je dán blokací ú�inku kyseliny arachidonové. 

Rutin se dá potenciáln� využít v prevenci vaskulárních patologických stav�. (46) 

 Rutin se samotný a nebo v kombinaci (s aeskulinem, citrusovými flavonoidy 

nebo askorbovou kyselinou) používá k potla�ení symptom� venózní a lymfatické 

insuficience, pro symptomatickou lé�bu znak� kapilární fragility, k lé�b� symptom� 

akutní ataky hemeroidy a p�i poruchách vid�ní vaskulárního p�vodu. (7) 

 Rutin vykazuje v experimentálních testech i další prosp�šné ú�inky, pro které 

m�že být využíván. 

 P�i testování efektu flavonoid� na hladké svalstvo cév izolované z kr�ní aorty 

krys bylo zjišt�no, že p�ítomnost cukerného substituentu snižuje vasorelaxa�ní 

ú�inek flavonoid�. Rutin, který je glykosylovaný na uhlíku C3, vykazuje menší 

aktivitu než nap�. aglykony kvercetin nebo naringin. Ve svalech st�eva ale cukerné 

substituce zvyšují aktivitu flavonoid�. V�tšina flavonoid� ukázala vyšší relaxa�ní 

efekt proti kontrakci zp�sobené fenylefrinem než proti kontrakci zp�sobené 

vysokými dávkami K+. Tato selektivita byla nejvyšší práv� u rutinu. (21) 

 Výsledky testování vasorelaxa�ního ú�inku rutinu na endotel u krysí aorty 

nazna�ují, že vasorelaxace zp�sobená rutinem je zprost�edkovaná cestou 

NO-guanylylcyklázy a ú�inkem prostaglandinu, ale také pomocí aktivace 

ATP-sensitivních draslíkových kanál�. (47) Podobnou studii provád�li i Zhou a kol., 

kte�í také srovnávali ú�inek rutinu a kvercetinu. Jak je již zmín�no výše, rutin ukázal 

menší vasorelaxa�ní aktivitu. I zde se potvrdilo, že vasodilatace zp�sobená rutinem 

je zprost�edkována hlavn� cestou NO-guanylylcyklázy. (48) 

 P�i studování vztahu struktury a kardiotonického p�sobení flavonoid� bylo 

zjišt�no, že mimo jiné i glykosidy kvercetinu, kam pat�í i rutin, nep�sobily  pozitivn� 

inotropn�. (23) 

 Rutin také vykazuje antimikrobiální aktivitu. Ú�innost byla ov��ena proti 

n�kolika  typ�m vir�, zahrnujícím i virus herpes simplex, respira�ní syncyciální virus 
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a poliovir. Flavonoidy zp�sobují inhibici virové polymerázy a navázání virové 

nukleové kyseliny nebo protein� virových kapsid�. (25) 

 P�i screeningu p�írodních inhibitor� topoizomerázy II se zjistilo, že rutin je 

velmi ú�inný. Má antibakteriální aktivitu proti E. coli. Ukázalo se, že u E. coli 

selektivn� podporuje topoizomeráza IV-dependentní zlomy. Protože topoizimeráza 

IV je nezbytná pro bun��né p�ežití, p�edpokládá se, že rutinem indukovaný 

topoizomeráza IV-zprost�edkovaný zlom vede k inhibici r�stu bun�k E. coli. (25) 

 U experimentálního zán�tu kolonu byl u rutinu stejn� jako u kvercetinu 

zaznamenán p�íznivý efekt. (27) 

 Rutin je také ú�inný v potla�ování diferenciace adipocyt�. Jeho ú�inek je 

závislý na dávce. Inhibuje aktivitu glycerol-3-fosfátdehydrogenázy, která má hlavní 

význam pro lipogenezi v adipocytech. Rutin byl myším podáván oráln� v dávkách 25 

a 50 mg/kg s vysoce kalorickou stravou bohatou na tuky. Po �ty�ech týdnech m�la 

skupina užívající rutin nižší t�lesnou hmotnost ve srovnání se skupinou, která rutin 

nedostávala. U skupiny užívající rutin byl také nižší obsah celkového cholesterolu 

v krvi. Antiadipogenní ú�inek rutinu je dán ovlivn�ním klí�ových adipogenních 

transkrip�ních faktor�. (49) 

 P�i studování efektu flavonoid� na transport vinkristinu p�es 

hematoencefalickou bariéru bylo zjišt�no, že glykosidy, mezi n�ž pat�í i rutin, 

neovliv�ovaly hladiny vinkristinu. (24) 

 N�které flavonoidy mohou ovliv�ovat krevní pr�tok v oku. V práci (50) byl 

sledován efekt šesti v p�írod� se vyskytujících flavonoid� na obnovu funkce retiny 

po ischemické p�íhod� u krys. Z výsledk� vyplývá, že podání glykosid� naringeninu, 

hesperetinu a rutinu vedlo ke zna�nému zlepšení, zatímco aglykony naringin, 

hesperidin a kvercetin mají mnohem menší p�íznivý ú�inek. Bylo zjišt�no, že po�et 

hydroxylových skupin v molekule flavon� a flavanon� zna�n� ovliv�uje krevní 

pr�tok v oku. K optimálnímu nár�stu krevního pr�toku docházelo p�i podání 

flavonoid�, které v molekule obsahují t�i hydroxylové skupiny. (51, 52) 

 Flavonoidy, jako potenciální zháše�e reaktivních forem kyslíku, chrání 

erytrocyty p�ed oxidací. V práci, kterou provedli Lopot a kol., byl sledován ú�inek 

kvercetinu a rutinu. Kvercetin byl lokalizován hlavn� v hydrofobní vrstv� membrány 

erytrocyt� a rutin hlavn� na povrchu membrány. Stupe� ochrany erytrocyt� p�ed 

lipidovou peroxidací je vyšší v p�ítomnosti kvercetinu. Ale siln�jší efekt ochrany 

glutathionu a hemoglobinu byl pozorován hlavn� v p�ítomnosti rutinu. (35) Rutin 
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inhiboval nadprodukci kyslíkového radikálu také u Fanconovy anémie i revmatoidní 

artritidy. (20) 

 Schopnosti rutinu zhášet radikály bylo využito i p�i testování antimutagenních 

ú�ink� rutinu a kvercetinu. Mutagenita byla indukována terc-butylhydroxyperoxidem 

nebo kumenhydroxyperoxidem u Salmonela typhimurium TA 102 a byla ob�ma 

flavonoidy efektivn� potla�ena. (40) 

 Rutin m�že také �áste�n� inhibovat rozvoj neoplazie kolonu indukované 

chemickými látkami. (44) Deschner a kol. testovali na myších schopnost rutinu, ale i 

kvercetinu inhibovat nádor kolonu vyvolaný azoxymethanolem. Bylo zjišt�no, že 

strava obsahující 2 % kvercetinu a/nebo 4 % rutinu redukuje hyperproliferaci a vede 

k poklesu nádorové aktivity. Ve srovnání s kvercetinem je ale efekt rutinu nižší. (43) 

 Prosp�šný efekt rutinu na hladiny lipid�, lipoproteid�, glykoproteid� a 

enzym� metabolizujících lipidy byl testován u krys s diabetem vyvolaným 

streptozocinem. Intraperitoneální injekce streptozocinu (50 mg/kg) zvýšila 

plazmatické a tká�ové hladiny lipid� a aktivitu 

3-hydroxy-3-methylglutarylkoenzymA reduktázy a snížila v plazm� aktivitu 

lipoproteinové lipázy a lecitincholesterolacetyltransferázy. Navíc došlo ke zvýšení 

hladin glykoproteid� v plazm�, játrech a ledvinách. Orální podání rutinu hladiny 

lipid� v plazm� a tkáních snížilo. Také aktivita 

3-hydroxy-3-methylglutarylkoenzymA reduktázy v tkáních poklesla a aktivita 

lipoproteinové lipázy a lecitincholesterolacetyltransferázy v plazm� se zvýšila. Rutin 

podaný krysám, které nebyly vystaveny p�sobení streptozocinu, nevedl k žádným 

výrazným zm�nám. Prosp�šný vliv rutinu na lipidy, lipoproteidy, glykoproteidy a 

enzymy metabolizující lipidy m�že být dán jeho antioxida�ními vlastnostmi. (53) 

 P�i sledování ú�ink� flavonoid� bylo zjišt�no, že rutin, ale i jiné flavonoidy 

vykazují sedativní a hypnotické ú�inky u myší po i.p. injekci. Tyto ú�inky nejspíše 

ale nezahrnují vazbu na centrální GABAA receptor. (54) 

 U rutin izolovaného z extrakt� z kapradiny Cheilanthes rafinosa 

(Pteridaceae) byly in vivo zjiš�ovány protizán�tlivé a antinociceptivní ú�inky. Rutin 

v dávce 10 mg/ml neprokázal inhibi�ní efekt na edém experimentálních zví�at. P�i 

testování antinociceptivní aktivity za využití formalinového testu indukované bolesti 

rutin nep�sobil výrazn� antinociceptivn�. Podobn� se chovala i kyselina kávová, 

kdežto kyselina chlorogenová p�sobila siln� protizán�tliv� a antinociceptivn�. (55) 
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 P�i zjiš�ování in vitro základní a metabolismem ovlivn�né cytotoxicity 

flavonoid�   bylo zjišt�no, že rutin v dávce 500 µg/ml nevykazoval žádné zjevné 

znaky toxicity v metabolizované �i nemetabolizované form�. Na rozdíl od 

kvercetinu, jehož cytotoxicita byla snížena až po hepatické metabolizaci. (37) 

 Flavonidy jsou obecn� považovány za látky netoxické. Potvrzuje to také 

studie akutní a chronické toxicity extraktu Dimorphandra mollis (Caesalpiniaceae) u 

experimentálních zví�at. Extrakt obsahuje asi 76 ± 3 % rutinu. Akutní a chronická 

(180 dn�) toxicita byla hodnocena po podání per os. U akutní toxicity (studována u 

myší) v dávkách 3500 a 5000 mg/kg byly pozorovány pouze reverzibilní ú�inky. U 

chronické toxicity (studována u krys) v dávkách 1000 a 2000 mg/kg nebyly 

pozorovány signifikantní zm�ny  t�lesné hmotnosti a p�íjmu tekutin a potravy. U 

akutní ani chronické toxicity nebyly pozorovány žádné letální ú�inky po obou 

dávkách. (46) 

 

4.1.3 Flavonoidy z citrusových plod� 
 

 Jedná se o flavonoidy nacházející se v ovoci druhu Citrus (Rutaceae). 

Perikarp obsahuje hlavn� flavononové glykosidy (hesperidin, hesperetin 

7-O-rutinosid, neohesperidin, naringin a další). Perikarp ale obsahuje také flavonový 

glykosid diosmin. Jednotlivé variety rodu Citrus se liší zastoupením flavonoid� v 

plodech. Neohesperidin a naringin se nacházejí hlavn� v ho�kém pomeran�i, 

hesperidin ve sladkém pomeran�i a grapefruit je bohatý na naringin. Citrusové 

flavonoidy jsou extrahovány z perikarpu a dužiny vodou a izolovány r�znými 

technikami. (7) 

 Všechny tyto flavonoidy jsou používány samotné nebo v kombinaci s dalšími 

látkami. Indikací p�ípravk� obsahujících vysoké dávky citrusových flavonoid� 

(hlavn� diosminu)  je potla�ení symptom� venózní a lymfatické nedostate�nosti, 

dopl�ková lé�ba projev� kapilární fragility a lé�ba symptom� akutní ataky 

hemeroidy. (7) 

 Hesperetin existuje v p�írod� v glykosidické podob� jako hesperidin. 

V potrav� p�ijatý hesperidin je p�ed absorpcí deglykosylován st�evními bakteriemi na 

hesperetin. Hesperidin je vlastn� prolé�ivo, které je metabolizováno na hesperetin 

(19). Hesperetin je relativn� málo studován ve srovnání s hesperidinem. Literatura 

uvádí jen  málo in vitro studií.  
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 U resveratrolu a flavonoid� hesperetinu a naringeninu bylo zaznamenáno, že 

mají inhibi�ní aktivitu na množství proteinkináz. Tato inhibice je dána vazbou 

polyfenol� k ATP. Zm�nou trojrozm�rné struktury dochází pravd�podobn� u kinázy 

k její inaktivaci. (56) 

 V n�kolika studiích bylo popsána aktivita proti Helicobacter pylori u 

n�kterých flavonoid� a jejich metabolit�, nap�. také u hesperitinu. (57) 

 Hesperetin p�sobí také proti angiogenezi. V maximálních koncentracích 

(100 µM) zvyšuje tvorbu ROS. A�koliv produkce velkého množství ROS je 

považována za toxickou, zp�sobující bun��nou smrt, nízké koncentrace ROS slouží 

jako intracelulární signální molekuly pro indukci mechanismu proti angiogenezi. 

(19) 

 So a kol. testovali dva citrusové flavonoidy, hesperetin a naringenin, 

nacházející se v pomeran�ích nebo grepu a �ty�i další flavonoidy (baikalein, galantin, 

genistein a kvercetin) pro jejich vliv na proliferaci a r�st lidských prsních 

nádorových bun�k. Tyto experimenty poskytly d�kazy o antikarcinogenních 

vlastnostech látek a nazna�ují, že citrusové flavonoidy jsou efektivními inhibitory 

proliferace nádorových bun�k prsní tkán� in vitro, a to hlavn� v kombinaci 

s kvercetinem, který je hojn� rozší�en i v ostatních potravinách. (58) V další práci 

podobného zam��ení bylo také zjišt�no, že pomeran�ový džus podávaný krysám je 

ú�inn�jší než grapefruitový. P�í�ina tohoto jevu není zatím objasn�na. M�že to 

znamenat, že hesperetin je  in vivo ú�inn�jší než naringenin, i když jsou flavonoidy 

p�ítomny v podobném množství. Je také možné, že pomeran�ový džus obsahuje i jiné 

slou�eniny, které mají protirakovinové ú�inky a mohou p�sobit synergicky 

s hesperetinem. (59) 

 V práci, kterou provedli Mitsunaga a kol. byl sledován efekt flavonoid� na 

transport vinkristinu p�es hematoencefalickou bariéru. Byly testovány hlavn� ú�inky 

kvercetinu a kempferolu, které mají bifázický ú�inek. Na rozdíl od kvercetinu nebyl 

u glykosid� (mezi n�ž pat�í i hesperidin) zaznamenán žádný vliv na transport 

vinkristinu p�es hematoencefalickou bariéru. (24) 

 Hesperidin a diosmin mohou být prosp�šné také v lé�b� leishmaniózy. 

Mohou p�sobit preventivn� proti degradativním proces�m v erytrocytech a 

prodloužit jejich p�ežití ve slezin� b�hem nemoci. (20) 
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 Neohesperidin a diosmin vykazují sedativní a hypnotické ú�inky u myší po 

i.p. injekci. Tyto ú�inky nejspíše nezahrnují vazbu na centrální GABAA receptor. 

(55) 

Hesperidin také reguluje jaterní syntézu cholesterolu inhibicí aktivity 

3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzymA-reduktázy. Na zví�ecím modelu osteoporózy 

byl testován vliv hesperidinu na kostní metabolismus u myší po ovariektomii a u 

myší s nedostatkem ho��íku. Hesperidin inhiboval ztrátu kostní tkán� u zví�at s nižší 

hladinou sérového a jaterního cholesterolu. Tyto výsledky nazna�ují, že hesperidin 

m�že ú�inkovat na kost stejným mechanismem jako statiny, které indukují stavbu 

kostní tkán� a inhibují resorpci kostí in vivo a in vitro. P�esný mechanismus ú�inku 

ale ješt� není znám. (60, 61) 

 Hesperidinu je p�ipisována �ada dalších p�íznivých ú�ink�, jako je snížení 

kapilární permeability, protizán�tlivé a antioxida�ní ú�inky, antimikrobiální aktivita, 

ú�inky proti alergiím, hemeroid�m, hormonálním nemocem a v�ed�m. Jsou také 

popsány jeho analgetické, antibakteriální a protivirové ú�inky. (60, 62, 63) Orální 

podávání hesperidinu m�že být ú�inné p�i lé�b� pacient� trpících revmatoidní 

artritidou. (64) 

 Hesperidin a naringin snižují hyperlipidémii a hyperglykémii u zví�at 

s diabetem II. typu. �áste�n� jde o regulaci metabolismu mastných kyselin a 

cholesterolu a dále dochází k ovlivn�ní genové exprese enzym� ovliv�ujících 

metabolismus glukózy. Hesperidin a naringin ú�inn� snížily plazmatické hladiny 

volných mastných kyselin a plazmatické a jaterní hladiny triglycerid� a sou�asn� 

snížily oxidaci jaterních mastných kyselin. Také došlo ke snížení hladin 

plazmatického a jaterního cholesterolu snížením aktivity 

3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzymA-reduktázy. (65) 

 Podobné testování provád�li i Jung a kol., kte�í také sledovali prosp�šnost 

podávání hesperidinu a naringinu u diabetu II. typu, a to v dávkách 0,2 g/kg. 

Suplementace hesperidinem a naringinem prokazateln� snížila hladiny glukózy 

v krvi. P�i podávání hesperidinu byla také výrazn� potla�ena aktivita jaterní 

glukosidázy a koncentrace glykogenu. Hladiny plazmatického inzulínu a C-peptidu 

byly p�i podávání t�chto flavonoid� mnohem vyšší než u kontrolní skupiny. 

Z výsledk� práce vyplývá, že hesperidin a naringin hrají d�ležitou roli v prevenci 

rozvoje hyperglykémie, a to �áste�n� zvýšením hepatické glykolýzy a zvýšením 

koncentrace glykogenu a/nebo snížením jaterní glukoneogeneze. (66) 
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 Kim a kol. zjistili, že hesperidin potla�uje aktivitu NF-kappa B (nukleární 

faktor kappa B, který hraje d�ležitou roli v procesu stárnutí) a p�idruženou genovou 

expresi. Výsledky nazna�ují, že hesperidin m�že perspektivn� potla�ovat stárnutí. 

(62) 

 Hesperidin má také prosp�šný vliv na potla�ení hepatické dysfunkce a 

oxida�ního stresu v játrech u krys, které jsou zp�sobené endotelinem. Hesperidin 

snižuje lipopolysacharidy indukovanou hepatotoxicitu. Nejspíše chrání p�ed 

cytotoxickými ú�inky NO a volných kyslíkových radikál�. (63) 

 Kawaguchi a kol. zjistili, že podávání hesperidinu myším p�ed podáním 

lipopolysacharid� výrazn� snižuje produkci TNF 
 (tumor necrosis factor 
). Podání 

hesperidinu t�i hodiny p�ed intraperitoneální injekcí Salmonely vedla k ochran� p�ed 

letálním šokem. Po�et bakterií v játrech a slezin� byl snížen, ale také hladina 

lipopolysacharid� poklesla p�i p�edlé�ení hesperidinem. Hesperidin také snížil po�et 

apoptotických bun�k v játrech a normalizoval hladiny koagula�ních faktor�. (67) 

 Hesperidin m�že díky svým antioxida�ním vlastnostem chránit bu�ky p�ed 

oxida�ním stresem a následným poškozením funkcí jater a ledvin. Tento p�íznivý 

efekt hesperidinu popsali ve své práci Tirkey a kol., kte�í k vyvolání oxida�ního 

stresu použili tetrachlormethan. (68) 

 Literatura uvádí také radioprotektivní ú�inek hesperidinu. Pro sledování 

antiklastogenního ú�inku a ú�inku na bun��nou proliferaci bylo využito 

mikronukleárního testu. Hesperidin p�sobil v závislosti na dávce preventivn� proti 

poškození DNA zp�sobenému radiací a proti poklesu bun��né proliferace v kostní 

d�eni u myší. (69) 

 

4.1.4 Izoflavonoidy 
 

 Izoflavonoidy jsou p�írodní látky, které jsou také ozna�ovány jako 

fytoestrogeny nebo estrogeny rostlinného p�vodu. Jejich chemická struktura a 

biogeneze je odlišná od endogenních estrogen�. Spole�ným znakem je fenolové 

jádro v molekule, které fytoestrogen�m prop�j�uje estrogenní vlastnosti a umož�uje 

jejich vazbu na estrogenové receptory. Tak jako p�irozené estrogeny se fytoestrogeny 

vst�ebávají ve st�ev�, podléhají enterohepatálnímu cyklu, konjugují se s kyselinou 



 

 - 22 -  

glukuronovou a sírovou a konjugáty se vylu�ují do mo�i a žlu�i, kde podléhají 

enterohepatální cirkulaci. (70) 

 Izoflavonidy kompetují s estradiolem ve vazb� na estrogenové receptory. 

Siln�jší aktivitu mají na receptory typu 	 (lidský estrogenní receptor existuje ve dvou 

subtypech, 
 a 	 (71)). Fytoestrogeny stimulují transkrip�ní aktivitu na 

estrogenových receptorech v koncentracích 1 – 10 nM. Syntetické estrogeny mají 

vliv až p�i vyšších koncentracích, a to 100 – 1000 nM. Aktivita jednotlivých 

izoflavonoid� se ale liší a nap�. genistein má vyšší aktivitu než daidzein. (72, 73) 

 Sójové boby, bohaté na genistein, mají estrogenní aktivitu, a to p�ibližn� 

1/1000 z potenciálu 17-	-estradiolu. (74) 

  Data z epidemiologických in vitro studií ukazují, že izoflavonoidy genistein 

a daidzein  p�sobí preventivn� proti postmenopauzální ztrát� kostní hmoty. Avšak 

fyziologické mechanismy t�chto ú�ink� nejsou dob�e prostudovány. Izoflavonoidy 

prokazateln� chrání p�ed ztrátou kostní hmoty krysy po ovariektomii. (29) 

 V práci, kterou provedli Ohkimoto a kol., byl zkoumán inhibi�ní efekt 

flavonolu kvercetinu a izoflavon� genisteinu a daidzeinu na sulfataci endogenních 

receptor�. Bylo použito 50 µM 17-	-estradiolu jako substrátu v p�ítomnosti r�zných 

koncentrací (0 – 50 µM) flavonoid�. Výsledky ukázaly na koncentraci závislou 

inhibici sulfata�ní aktivity (jedná se o kompetitivní antagonisty). (75) 

 Výsledky in vitro a in vivo studií ukazují, že izoflavonoidy vykazují 

antineoplastický ú�inek. Farhan a kol. testovali schopnost izoflavonoid� inhibovat 

katabolismus vitamínu D v nádorových bu�kách prostaty. Mechanismus ú�inku není 

ale úpln� jasný. Genistein a n�které izoflavonové metabolity redukují aktivitu 

25-D3-24-hydroxylázy (CYP 24) u lidských prostatických nádorových bun�k linie 

DU-145. CYP 24 je také zodpov�dný za degradaci aktivního metabolitu vitamínu D 

(1,25-dihydroxyvitamín D), o kterém je známo, že má antimitotický ú�inek a 

prodiferencia�ní ú�inek u nádorových bun�k prostaty. Genistein je potenciální 

�asov� a na dávce závislý inhibitor 24-hydroxylace v nádorových bu�kách prostaty. 

Nejedná se ale pouze o p�ímou enzymatickou inhibici, ale je zde také patrná silná 

represe transkripce. (76) 

 Genistein, který se hojn� vyskytuje v sóji je také jednou ze slou�enin, kterým 

je p�isuzován pozitivní vliv v prevenci rakoviny a nemocí �i symptom� spojených 

s nedostatkem estrogen�. Výsledky studie na lidských nádorových bu�kách prsu in 

vitro ukázaly, že genistein má estrogenagonistické  ú�inky a inhibuje bun��ný r�st 
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p�i fyziologicky dosažitelných koncentracích (10 nM – 20 µM). Jiné flavonoidy 

v t�chto koncentracích p�sobily jako silní agonisté estrogenu, ale slab� inhibovaly 

bun��ný r�st nebo p�sobily jako mírní agonisté estrogenu a potenciální inhibitory 

bun��ného r�stu. (77) 

 V práci, kde byly testovány ú�inky jednotlivých izoflavonoid� na nádorové 

bu�ky prsu, bylo zjišt�no, že jednotlivé slou�eniny se v ú�inku liší. Obsah 

estrogenreceptorových protein� v nádorových bu�kách prsu byl snížen p�sobením 

genisteinu, zatímco podávání daidzeinu mírn� zvýšilo hladiny estrogereceptorových 

protein�. Molekulární vlastnosti genisteinu jsou srovnatelné s modulátory 

estrogenových receptor� jako je nap�. raloxifen. (78) Genistein by mohl díky své 

biologické aktivit� ovlivnit nádorová onemocn�ní. (79) 

 Genistein má také potenciál modulovat androgenreceptorovou expresi a 

transkrip�ní aktivitu u n�kterých linií lidských androgensenzitivních nádorových 

bun�k prostaty. Inhibuje také sekreci PSA (prostate specific antigen). Mechanismus 

p�sobení na androgenových receptorech je zprost�edkován 	-estrogenovými 

receptory. V bun��ných kulturách genistein inhiboval r�st nádorových bun�k 

prostaty. Možná je tento ú�inek dán jeho schopností inhibovat tyrozinkinázu. 

Submikromolární koncentrace genisteinu se váží a aktivují estrogenové receptory 

s preferencí subtypu 	. Vyšší koncentrace (mikromolární) inhibují tyrozinkinázovou 

aktivitu r�stových faktor� a receptor� r�stových faktor�, proto inhibují bun��nou 

proliferaci prost�ednictvím inhibice signalizace r�stových faktor�. (80) 

 Genistein inhibuje aktivitu tyrozinkinázy a topoizomerázy, inhibuje 

angiogenezi, indukuje apoptózu a zablokování bun��ného cyklu ve fázi G2. (76) 

Genistein také inhibuje aktivitu aromatázy a snižuje biosyntézu estrogen�, �ehož by 

se dalo využít u rakoviny prsu a prostaty. (81)  P�sobí také jako inhibitor 

5´-nukleotidázy. (82) 

 Nesteroidní difenolické fytoestrogeny mohou chránit p�ed osteoporózou, 

kardiovaskulárními nemocemi a hormonáln� podmín�nými nádory (prsa, uterus, 

prostata). (80) Ženy užívají sóju k redukci sekundárních projev� menopauzy. 

P�edpokládá se, že izoflavony v sóji snižují cholesterol a zlepšují arteriální 

compliance. (74) Výsledky studie nazna�ují, že vyšší p�íjem flavonoid� a 

izoflavonoid� japonskými ženami m�že být spojen s nízkou incidencí 

kardiovaskulárních chorob ve srovnání s ženami z ostatních zemí. (83) 
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 V n�kolika studiích byla popsána také aktivita proti Helicobacter pylori u 

n�kterých flavonoid� a jejich metabolit�, nap�. i u genisteinu. (57) 

 Park a kol. zkoumali antidiabetické vlastnosti genisteinu a daidzeinu. 

Testovaná zví�ata byla rozd�lena do dvou skupin (skupina užívající genistein a 

skupina užívající daidzein). Byla vytvo�ena i kontrolní skupina, které izoflavonoidy 

podávány nebyly. U skupin užívajících genistein a daidzein byly prokazateln� nižší 

hladiny glukózy v krvi a glykovaného hemoglobinu ve srovnání s kontrolní 

skupinou. Glukózová tolerance byla ale výrazn� zlepšena pouze u skupiny užívající 

genistein. Plazmatické hladiny inzulínu a C-peptidu se mezi skupinami nijak výrazn� 

nelišily. Hladina glukagonu byla u skupiny genisteinu a daidzeinu nižší než u 

kontrolní skupiny. Suplementace také vylepšila hladiny celkového plazmatického 

cholesterolu, triglycerid�, volných mastných kyselin, jaterních triglycerid� a  pom�r 

HDL/celkový cholesterol. Došlo také ke snížení aktivity jaterní syntézy mastných 

kyselin, 	-oxidace a karnitinpalmitoyltransferázy. Genistein a daidzein ovlivn�ním 

glukózového a lipidového metabolismu vykazují antidiabetický ú�inek u diabetu II. 

typu. (84) 

 P�i testování efektu flavonoid� na hladké svalstvo cév izolované z kr�ní aorty 

bylo zjišt�no, že daidzein v maximálních testovaných koncentracích zp�sobil 

70 - 80 % relaxaci u kontrakcí indukovaných fenylefrinem. A v maximálních 

dávkách daidzein zp�sobil také v�tší než 50 % relaxaci kontrakcí vyvolaných 

vysokou koncentrací K+. V�tšina ostatních sledovaných látek zp�sobila pouze slabou 

�i nepatrnou relaxaci. P�ítomnot -OH skupiny v poloze C5 (kvercetin) zvyšuje 

selektivitu flavonoid� proti kontrakci vyvolané fenyefrinem. Jelikož daidzein tuto 

-OH skupinu nemá, vykazuje pom�rn� rovnocennou aktivitu jak proti kontrakci 

vyvolané fenylefrinem, tak vyššími koncentracemi K+. (21) 
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4.2 P�ÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ FLAVONOIDY 
 

4.2.1 P�ípravky obsahující kvercetin 
 

4.2.1.1 Potravní dopl�ky obsahující kvercetin 
 
 
Barny´s Aller 7 Plus tbl. (85) 

Výrobce: Premiun Quality Produkt Inc. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Kvercetin 250 mg (z plodu Dimorphandra mollis) 

Rostlinné 
extrakty a drogy 

Originální patentovaná sm�s Aller 7® 330 mg (extrakt z plodu 
Phyllantus emblica, extrakt z plodu Terminalia chrnula, extrakt 
z plodu Terminalia bellerica, extrakt z k�ry Albizia lebbeck, 
extrakt z ko�ene zázvoru obecného, extrakt z plodu �erného pep�e) 

Enzymy Bromelain 125 mg 
Pomocné látky: údaje nedostupné 
 
Dávkování: 1 tableta 2 × denn� p�i jídle 
 
Balení: 30 tablet 
 
P�ípravek pomáhá t�lu vyrovnat se p�irozenou cestou s p�íznaky alergie jako je 

ucpaný nos, kýchání a pálení o�í. Podporuje zdraví dýchacího ústrojí a imunitního 

systému a podporuje pr�chodnost dýchacích cest. Jednotlivé složky p�sobí n�kolika 

mechanismy (stabilizují žírné bu�ky, inhibují aktivitu trypsinu, inhibují aktivitu 

hyaluronidázy, podporují antiserotoninové p�sobení a antioxida�ní ú�inek). 
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BLOOM Multivitamín Vitality Plus tbl.  60 složek (85, 86) 

Výrobce: Kabco Inc. 
Složení (1 tableta) 
 

Flavonoidy Rutin 8,33 mg, Hesperidin 8,33 mg, Citrusové bioflavonoidy 41,67 
mg, Kvercetin 8,33 mg 

Rostlinné 
extrakty a drogy 

Spirulina 333,33 mg, Wheat grass juice 33,33 mg, Barley grass 
juice 33,33 mg, Hydrilla 33,33 mg, Chlorela 33,33 mg, Ln�né 
semínko 33,33 mg, V�elí pyl 33,33 mg, Korejský ženšen 16,67 
mg, �esnek 3,33 mg, Propolis 3,33 mg, V�elí mate�í kaši�ka 1,67 
mg, Ovesné otruby 16,67 mg, Jable�ný pektin 16,67 mg, Brutnák 
3,33 mg, Slune�nicový olej 30 mg, Echinacea 2 mg, Ostropest�ec 
mariánský 4 mg, Zázvor ko�en 3 mg, Ginkgo biloba 4 mg, Paprika 
4 mg 

Vitamíny 

Vitamín A 5 000 IU (1,5 mg), Vitamín C 333,33 mg, Vitamín D 
133,33 IU (3,3 µg), Vitamín E 66,67 IU (55 mg), Vitamín B1 7,5 
mg, Vitamín B2 8,33 mg, Vitamín B3 20 mg, Vitamín B6 8,33 mg, 
Vitamín B12 50 µg, Kyselina pantotenová 8,33 mg, Kyselina 
listová 400 µg, Biotin 20 µg 

Minerální a 
stopové prvky 

Vápník 66,67 mg, Ho��ík 33,33 mg, Draslík 33,33 mg, Zinek 10 
mg, Mangan 1,67 mg, Molybden 20 µg, Jód 50 µg, M�� 170 µg, 
Selen 30 µg, Chrom 70 µg, Bór 330 µg, K�emík 1,67 mg 

Enzymy Bromelain 16,67 mg, Papain 16,67 mg, Amylasa 1,67 mg, Lipasa 
1,67 mg, Cellulasa 1,67 mg, Glutathion reduktasa 1,67 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti 

Cholin 16,67 mg, Inositol 8,33 mg, PABA 8,33 mg, Betaine HCL 
16,67 mg, L. Acidophilus 1,67 mg, L. Bulgaricus 16,67 mg 

Pomocné látky Síran sodný, celulóza, karboxymethylcelulóza, oxid k�emi�itý, 
kyselina stearová 

      
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 100 tablet 
 
Jedná se o p�írodní vysoce ú�inný multivitamínový p�ípravek s minerály a stopovými 

prvky obohacený o enzymy, bioflavonoidy, rostlinné výtažky a probiotickou kulturu. 

P�ípravek výrazn� posiluje imunitní systém a je prevencí ch�ipkových onemocn�ní a 

nachlazení. 
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Delpharmea Bellasin tbl. (85, 87) 

Výrobce: Garden State Nutritionals 
Složení (1 tableta) 
 

Flavonoidy 
Bioflavonoidy komplex 25 mg (Citrusové bioflavonoidy 5 mg, 
Semena z vinných hrozn� 5 mg, Hesperidin 5 mg, Rutin 5 mg, 
Kvercetin 5 mg) 

Rostlinné 
extrakty a drogy 

Bellasin komplex 695 mg (Guarana 397,5 mg, Ko�en zázvoru 100 
mg, Extrakt zeleného �aje 100 mg, Yerba mate list 27,5 mg, Cola 
extrakt 25 mg, Cimicifuga racemosa extrakt 10 mg, Schizandra 
plody 10 mg, Damiana extrakt 5 mg, Scutellaria extrakt 5 mg, 
Ženšen San-qi 5 mg, Kakaové boby 5 mg, Jujube plody 5 mg) 

Vitamíny Vitamín B6 5 mg 
Minerální a 
stopové prvky Ho��ík 50 mg 

Pomocné látky 

Hydrogenfosfore�nan vápenatý, mikrokrystalická celulóza, 
kyselina stearová, karboxymethylcelula, stearan ho�e�natý, oxid 
k�emi�itý, hydroxypropylmethylcelulóza, hyrdoxypropylcelulóza, 
barvivo E 171 

      
Dávkování: 1 tableta 2 × denn� (ráno a v poledne)   
  
Balení: 60 a 120 tablet 
 
Bellasin je vícesložkový p�ípravek speciáln� vytvo�ený k regulaci t�lesné hmotnosti 

p�ed nástupem a v pr�b�hu menopauzy. Obsahuje kombinaci p�írodních látek 

s pozitivním ú�inkem na snižování nežádoucího nár�stu t�lesné hmotnosti, omezuje 

zvyšování a distribuci t�lesného tuku a také vegetativní projevy menopauzy. P�ízniv� 

také ovliv�uje t�lesný metabolismus, stimuluje ob�hový systém, obnovuje ztracenou 

energii a p�ispívá k psychické pohod�. 

 
 
Imuno C komplex tbl. (86) 

Výrobce: Klas 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Kvercetin 30 mg, Rutin 25 mg, Citrusové bioflavonoidy 25 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Výtažek ze šípk� 25 mg 

Vitamíny Vitamín C 250 mg 

Pomocné látky Celulóza, methylcelulóza, fosfore�nan vápenatý, kyselina stearová, 
stearan ho�e�natý 

 
Dávkování: 1 až 2 tablety denn� 
 
Balení: 60 tablet 
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P�ípravek se používá jako prevence virových a bakteriálních infekcí - stup�uje 

�innost imunitního systému. Hojí rány, popáleniny a krvácející dásn�. Posiluje jemné 

krevní kapiláry, potla�uje vnit�ní krvácení a hemeroidy. Pomáhá vytvá�et kolagen ve 

vazivu. P�i trombóze pomáhá bránit vzniku krevních sraženin. Brání poškození cév, 

pomáhá udržovat cévy �isté a pr�chodné. P�sobí siln� protirakovinn�, pomáhá 

eliminovat ú�inek r�zných rakovinných látek, brání tvorb� nitrosamin� (rakovinné 

látky). Používá se p�i vysokém obsahu cholesterolu a p�i zán�tu mo�ových cest. 

 
 
Nature´s Bounty Zelený zdroj tbl. (85, 88, 89) 

Výrobce: Nature´s Bounty 
Složení (1 tableta) 
 

Flavonoidy Rutin 8,33 mg, Citrusové bioflavonoidy 33,33 mg, Hesperidin 3,33 
mg, Kvercetin 8,33 mg 

Rostlinné 
extrakty a drogy 

Ženšen  16,66 mg, Ovesné otruby 8,33 mg, Spirulina 333,3 mg, 
Chlorela 33,3 mg, Brutnákový a slune�nicový olej 33,3 mg, Pýr 
plazivý 33,3 mg, Š�áva z je�menných klí�k� 33,3 mg, Olej ze 
ln�ných semínek 33,3 mg, V�elí pyl 33,3 mg, �esnek 3,33 mg, 
Sm�s bylin (t�apatka, ostropest�ec, zázvor, jinan dvoulalo�ný, 
kejenský pep�) 20 mg 

Vitamíny 

Betakaroten 3 mg, Vitamín B1 8,33 mg, Vitamín B2 8,33 mg, 
Vitamín B3 8,33 mg, Vitamín B6 8,33 mg, Vitamín B12 8,33 µg, 
Vitamín C 333,3 mg, Vitamín D 3,33 µg, Vitamín E 56 mg, 
Kyselina pantotenová 8,33 mg, Biotin 16,6 µg, Kyselina listová 
133 µg 

Enzymy Bromelain 6,66 mg, Papin 6,66 mg, Amylasa 1,66 mg, Lipasa 1,66 
mg, Proteasa 0,33 mg, Celulasa 0,83 mg 

Minerální a 
stopové prvky 

Bór 0,33 mg, Draslík 16,66 mg, Ho��ík 41,66 mg, Chróm 0,03 mg, 
Jód 0,05 mg, Mangan 1,33 mg, M�� 0,17 mg, Molybden 16,7 µg, 
Selen 8,4 µg, Vápník 83,3 mg, Zinek 5 mg, Železo 6 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti 

PABA 8,33 mg, Inositol 8,33 mg, Cholin bitartarát 16,66 mg, 
Betain hydrochlorid 6,66 mg, RNA 11,66 mg, DNA 3,33 mg, 
Karotenoidy 1,33 mg, Chlorofyl 1,33 mg, Acidophilus 8,33 mg, 
Pektin 8,33 mg, L – glutathion 1,66 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
 
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 60 tablet 
 
P�ípravek posiluje obranyschopnost organismu a zlepšuje fyzický i psychický stav. 

Zvyšuje také kondici. M�že sloužit jako prevence r�zných onemocn�ní. 
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VitaHarmony VitaSenior Zlatá léta tbl. Multivitamín (90) 

Výrobce: M.C.O. CO. USA 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Kvercetin 5 mg, Bioflavonoidy 12,5 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy 

Hloh 25 mg, Ginkgo biloba (prášek) 25 mg, Ginkgo biloba 
(extrakt 24%) 2,5 mg, Ženšen 25 mg, Paprika 12,5 mg 

Vitamíny 

Vitamín C 75 mg, Vitamín D3 5 µg, Vitamín E 30 mg, Vitamín B1 
10 mg, Vitamín B2 10 mg, Vitamín B3 25 mg, Vitamín B6 10 mg, 
Vitamín B12 50 µg, Kyselina pantotenová 25 mg, Betakaroten 3 
mg, Kyselina listová 200 µg, Biotin 1% 75 µg 

Enzymy Pankreatin 4:1 25 mg 

Minerální a 
stopové prvky 

Vápník 50 mg, Ho��ík 25 mg, Draslík 22,5 mg, Zinek 7,5 mg, 
Železo 5 mg, Mangan 2,5 mg, M�� 500 µg, Jód 75 µg, Chrom 
12,5 µg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti 

Cholin 50 mg, L – glutamin 50 mg, L – tyroxin 50 mg, Inositol 25 
mg, PABA 10 mg, Lutein 5 mg,  

Pomocné látky: údaje nedostupné 
       
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 50 a 100 tablet 

Komplexní moderní receptura multivitaminu s minerály, bylinnými extrakty 

a enzymy, navržená speciáln� pro v�kovou skupinu nad 50 let. Multivitamín Zlatá 

léta obsahuje lutein a beta karoten - antioxidanty, které mají blahodárný vliv 

na zdraví o�í. 

Ginkgolidy jinanu dvoulalo�ného p�sobí p�ízniv� na rozši�ování i t�ch nejmenších 

cév o�í, mozku i kon�etin. Mají vliv na prokrvení a zásobení periferií kyslíkem. 

P�ízniv� ovliv�ují krevní tlak a tím snižují riziko aterosklerózy. Bioflavonoidy 

p�ízniv� p�sobí na posílení cévních st�n. Hloh pomáhá normalizovat �innost srdce 

a ob�hového systému. Žen-šen má blahodárný vliv na celý lidský organismus. 

Vitamin B1 je p�idáván díky jeho p�íznivému vlivu na trávení. Vitamin B2 se ú�astní 

spalování cukr�. Vitamin B6 se podílí na mnoha mechanických reakcích, je sou�ástí 

enzym� a hraje významnou roli v metabolismu tuk� a bílkovin. Vitamin B12 

má p�íznivý vliv na srdce, na funkci nervové soustavy, ú�astní se tvorby �erveného 

krevního barviva - hemoglobinu, které na sebe váže kyslík. Dostatek kyslíku p�ispívá 

k využití energie z potravy. Na nedostatek kyslíku v t�le reaguje srdce zvýšenou 

zát�ží. Multivitamín Zlatá léta obsahuje také pankreatin pro podporu trávení 

a kvercetin pro posílení imunity. Inositol spolu s cholinem pozitivn� ovliv�uje 
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hladinu cholesterolu v krvi. Cholin je prekurzorem acetylcholinu, jež je p�enaše�em 

vzruch� mezi nervy, svaly a ostatními orgány. 
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4.2.2 P�ípravky obsahující rutin a jeho deriváty 
 

4.2.2.1 Potravní dopl�ky obsahující rutin 
 
Allicor Forte �esnek tbl. + C + E + P + BETA (85, 89) 

Výrobce: Naturvita a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 4 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Sušina �esneku 150 mg 

Vitamíny Betakaroten 1 mg, Vitamín C 15 mg , Vitamín E 10 mg 

Pomocné látky Mikrokrystalická celulóza, laktóza, stearan ho�e�natý, 
metakrylátový kopolymer, talek, glycerol, oxid titani�itý 

          
Dávkování: 1 až 4 tablety denn� 
 
Balení: 60 tablet 
 
Ú�inné látky �esneku jsou využívány jako antiseptikum, antimykotikum, 

anthelmintikum, digestivum, antisklerotikum, choleretikum, cholekinetikum, 

hypotonikum. 

P�ípravek se používá p�i st�evních potížích (zácpa, plynatost), p�i poruchách trávení 

(zvyšuje vylu�ování žlu�i), jako podp�rný prost�edek p�i onemocn�ní dýchacích cest 

a jako prevence hypertenze a ukládání cholesterolu.    

 
 
Allicor Speciál �esnek + vitamin tbl. Dia (85, 89) 

Výrobce: Naturvita a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 4 mg, Hesperidin 1 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Sušina �esneku 160 mg 

Vitamíny Betakaroten 20 mg, Vitamín C 30 mg, Vitamín E 12 mg 
Minerály a 
stopové prvky Chrom 7,5 µg, Selen 12,5 µg, Zinek 2,5 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
      
Dávkování: 4 tablety denn� 
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Balení: 60 tablet 
 
Ú�inné látky �esneku jsou využívány jako antiseptikum, antimykotikum, 

anthelmintikum, digestivum, antisklerotikum, choleretikum, cholekinetikum, 

hypotonikum. 

P�ípravek se používá p�i st�evních potížích (zácpa, plynatost), p�i poruchách trávení 

(zvyšuje vylu�ování žlu�i), jako podp�rný prost�edek p�i onemocn�ní dýchacích cest 

a jako prevence hypertenze a ukládání cholesterolu. P�ípravek je vhodný pro 

diabetiky. 

    
 
Allicor Super �esnek + vitamin tbl. (85, 89) 

Výrobce: Naturvita a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 2,5 mg 
Rostlinné 
extrakty a  drogy Sušina �esneku 150 mg 

Vitamíny 

Betakaroten 1,25 mg, Vitamín B1 0,75 mg, Vitamín B2 1 mg, 
Vitamín B5 4 mg, Vitamín B6 1,25 mg, Vitamín B12 1 µg, 
Vitamín C 45 mg, Vitamín E  7,5 mg, Niacin 10 mg, Kyselina 
listová 0,25 mg, Biotin 0,075 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
          
Dávkování: 1 až 2 tablety denn� 
 
Balení: 60 tablet 
 
Ú�inné látky �esneku jsou využívány jako antiseptikum, antimykotikum, 

anthelmintikum, digestivum, antisklerotikum, choleretikum, cholekinetikum, 

hypotonikum. 

P�ípravek se používá p�i st�evních potížích (zácpa, plynatost), p�i poruchách trávení 

(zvyšuje vylu�ování žlu�i), jako podp�rný prost�edek p�i onemocn�ní dýchacích cest 

a jako prevence hypertenze a ukládání cholesterolu.  
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Biloba Forte tbl. (85, 89) 

Výrobce: Naturvita a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 20 mg, Hesperidin 5 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy 

Sušený extrakt Ginkgo biloba 40 mg, Sušený extrakt z vinných 
slupek 50 mg 

Vitamíny Vitamín E 10 mg 
Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 60 tablet 
 
P�ípravek má celou �adu p�íznivých ú�ink� – napomáhá dobré pr�chodnosti cév, 

zlepšuje zásobování mozku kyslíkem a živinami a p�ízniv� ovliv�uje pam��, zlepšuje 

prokrvení kon�etin, p�sobí preventivn� proti infarkt�m a vzniku mozkových p�íhod, 

má antioxida�ní ú�inky, zpomaluje proces zm�n souvisejících se stárnutím a 

zmír�uje potíže spojené se šum�ním a pískáním v uších. 

   
 
Bional Oguvit cps. (85, 89) 

Výrobce: Bional Int. 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy Rutin 200 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Extrakt bor�vek 60 mg, Extrakt sv�tlíku 20 mg 

Vitamíny Betakaroten 10 mg, Retinol – palmitát 0,325 mg, Vitamín B1 1,5 
mg, Vitamín B2 1,7 mg, Vitamín C 60 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti L – cystein 20 mg, DL – methionin 7 mg 

Pomocné látky Sójový olej, lecitin, dioxid k�emíku 
        
Dávkování: 1 kapsle 2 × denn�    
 
Balení: 40 kapslí 
 
Oguvit obsahuje vyváženou kombinaci p�írodních ú�inných látek, které mají 

pozitivní vliv na látkovou vým�nu v oku, prokrvení, na obnovu o�ního nachu a 

zlepšení vnímání. Jednotlivé látky se dopl�ují jsou d�ležité pro podporu prokrvení 

o�ních kapilár, pro obnovu o�ního pigmentu a k udržení �irosti �o�ky a sklivce.  
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Bional Venal cps. (85, 89) 

Výrobce: Bional Int. 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy Rutin 100 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy 

Extrakt listnatce kopinatého 150 mg, Extrakt kaštanu ko�ského 60 
mg 

Vitamíny Vitamín C 90 mg, Vitamín B1 2 mg 
Pomocné látky Sójový olej, želatina, glycerol, v�elí vosk 
        
Dávkování: 1 kapsle 2 × denn�    
 
Balení: 40 kapslí 
 
P�ípravek posiluje žíly stimulací krevního ob�hu v žilách a kapilárách a pomáhá p�i 

udržení elasticity a pružnosti žil. Jeho užívání je prosp�šné hlavn� v období 

t�hotenství a po n�m, p�i výskytu únavy nebo pocitu t�žkých nohou. 

 
 
BLOOM Multivitamín Vitality Plus tbl. 60 složek (85, 86) 

Výrobce: Kabco Inc. 
Složení (1 tableta) 
 

Flavonoidy Rutin 8,33 mg, Hesperidin 8,33 mg, Citrusové bioflavonoidy 
41,67 mg, Kvercetin 8,33 mg 

Rostlinné 
extrakty a drogy 

Spirulina 333,33 mg, Wheat grass juice 33,33 mg, Barley grass 
juice 33,33 mg, Hydrilla 33,33 mg, Chlorela 33,33 mg, Ln�né 
semínko 33,33 mg, V�elí pyl 33,33 mg, Korejský ženšen 16,67 
mg, �esnek 3,33 mg, Propolis 3,33 mg, V�elí mate�í kaši�ka 1,67 
mg, Ovesné otruby 16,67 mg, Jable�ný pektin 16,67 mg, Brutnák 
3,33 mg, Slune�nicový olej 30 mg, Echinacea 2 mg, Ostropest�ec 
mariánský 4 mg, Zázvor ko�en 3 mg, Ginkgo biloba 4 mg, Paprika 
4 mg 

Vitamíny 

Vitamín A 5 000 IU (1,5 mg), Vitamín C 333,33 mg, Vitamín D 
133,33 IU (3,3 µg), Vitamín E 66,67 IU (55 mg), Vitamín B1 7,5 
mg, Vitamín B2 8,33 mg, Vitamín B3 20 mg, Vitamín B6 8,33 mg, 
Vitamín B12 50 µg, Kyselina pantotenová 8,33 mg, Kyselina 
listová 400 µg, Biotin 20 µg 

Minerální a 
stopové prvky 

Vápník 66,67 mg, Ho��ík 33,33 mg, Draslík 33,33 mg, Zinek 10 
mg, Mangan 1,67 mg, Molybden 20 µg, Jód 50 µg, M�� 170 µg, 
Selen 30 µg, Chrom 70 µg, Bór 330 µg, K�emík 1,67 mg 

Enzymy Bromelain 16,67 mg, Papain 16,67 mg, Amylasa 1,67 mg, Lipasa 
1,67 mg, Cellulasa 1,67 mg, Glutathion reduktasa 1,67 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti 

Cholin 16,67 mg, Inositol 8,33 mg, PABA 8,33 mg, Betaine HCL 
16,67 mg, L. Acidophilus 1,67 mg, L. Bulgaricus 16,67 mg 

Pomocné látky Síran sodný, celulóza, karboxymethylcelulóza, oxid k�emi�itý, 
kyselina stearová 
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Dávkování: 1 tableta denn�    
 
Balení: 100 tablet 
 
Jedná se o p�írodní vysoce ú�inný multivitamínový p�ípravek s minerály a stopovými 

prvky obohacený o enzymy, bioflavonoidy, rostlinné výtažky a probiotickou kulturu. 

P�ípravek výrazn� posiluje imunitní systém a je prevencí ch�ipkových onemocn�ní a 

nachlazení. 

 
 
C – Vitamin 100 mg Rutin tbl. (85, 91) 

Výrobce: Rapeto a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 30 mg 
Vitamíny Vitamín C 100 mg, Betakaroten 12,0 IU 
Pomocné látky: údaje nedostupné 
      
Dávkování: 2 až 4 tablety denn� nechat voln� rozplynout v ústech 
 
Balení: 60 tablet 
 
P�ípravek se používá k lé�b� zvýšené lomivosti a propustnosti krevních kapilár. 

P�sobí p�ízniv� p�i poruchách funkce žil dolních kon�etin, otocích dolních kon�etin 

a m�že být prosp�šný i v lé�b� hemeroid�. 

    
 
Celaskon limetka tbl. (92) 

Výrobce: Zentiva a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoiy Rutin 30 mg 
Vitamíny Vitamín C 180 mg 

Pomocné látky 
Sorbitol, mikrokrystalická celulóza, kyselina citrónová, stearan 
ho�e�natý, xylitol, hlinitý lak chinolinové žluti a indigotinu, 
acesulfam K, aroma 

        
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 30 žvýkacích tablet 
 
P�ípravek se podílí na posilování odolnosti organismu p�i infekcích horních cest 

dýchacích, jako je nap�. ch�ipka a nachlazení (pomáhá zmír�ovat a zkracovat její 
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p�íznaky). Obsahuje rutin, který v kombinaci s vitamínem C znásobuje antioxida�ní 

efekt, díky kterému jsou bu�ky organismu chrán�ny p�ed poškozením volnými 

radikály ješt� ú�inn�ji. 

 
 
Delpharmea Bellasin tbl. (85, 87) 

Výrobce: Garden State Nutritionals 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Bioflavonoidy komplex 25 mg (Citrusové bioflavonoidy 5 mg, 

Semena z vinných hrozn� 5 mg, Hesperidin 5 mg, Rutin 5 mg, 
Kvercetin 5 mg) 

Rostlinné 
extrakty a drogy 

Bellasin komplex 695 mg (Guarana 397,5 mg, Ko�en zázvoru 100 
mg, Extrakt zeleného �aje 100 mg, Yerba mate list 27,5 mg, Cola 
extrakt 25 mg, Cimicifuga racemosa extrakt 10 mg, Schizandra 
plody 10 mg, Damiana extrakt 5 mg, Scutellaria extrakt 5 mg, 
Ženšen San-qi 5 mg, Kakaové boby 5 mg, Jujube plody 5 mg) 

Vitamíny Vitamín B6 5 mg 
Minerální a 
stopové prvky Ho��ík 50 mg 

Pomocné látky 

Hydrogenfosfore�nan vápenatý, mikrokrystalická celulóza, 
kyselina stearová, karboxymethylcelula, stearan ho�e�natý, oxid 
k�emi�itý, hydroxypropylmethylcelulóza, hyrdoxypropylcelulóza, 
barvivo E 171 

         
Dávkování: 1 tableta 2 × denn� (ráno a v poledne)   
 
Balení: 60 a 120 tablet 
 
Bellasin je vícesložkový p�ípravek speciáln� vytvo�ený k regulaci t�lesné hmotnosti 

p�ed nástupem a v pr�b�hu menopauzy. Obsahuje kombinaci p�írodních látek 

s pozitivním ú�inkem na snižování nežádoucího nár�stu t�lesné hmotnosti, omezuje 

zvyšování a distribuci t�lesného tuku a také vegetativní projevy menopauzy. P�ízniv� 

také ovliv�uje t�lesný metabolismus, stimuluje ob�hový systém, obnovuje ztracenou 

energii a p�ispívá k psychické pohod�. 
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Ester C Plus 1000 mg tbl. (93) 

Výrobce: Solgar 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 25 mg, Citrusové flavonoidy 50 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Acerola 25 mg, Šípky 25 mg 

Vitamíny Vitamín C 1000 mg 

Pomocné látky 
Stearan ho�e�natý, kyselina stearová, 
hydroxypropylmethylcelulóza, oxid k�emi�itý, fosfore�nan 
vápenatý 

      
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 30 tablet 
 
P�ípravek zlepšuje odolnost organismu proti infekcím a nep�íznivým zevním vliv�m. 

Siln� podporuje a posiluje imunitní systém. 

 
 
For Line Drink Pro zdravé hubnutí a štíhlou linii – broskev (86, 94) 

Výrobce: Natural Medicaments s.r.o. 
Složení (1 sá�ek) 
 
Flavonoidy Rutin 20 mg 
Vitamíny Vitamín C 70 mg, Betakaroten 1% 20 mg 
Ostatní ú�inné 
sou�ásti L – carnitin 1000 mg 

Pomocné látky Maltodextrin, kyselina citrónová, aroma, aspartát, oxid k�emi�itý 
        
Dávkování: dosp�lí p�l sá�ku denn�, aktivní sportovci 1 sá�ek denn�; rozpustit do 
100 ml vody    
 
Balení: 10 sá�k� (3,5 g) 
 
L – carnitin je velice ú�inný p�i odbourávání tuk�. Podporuje snižování hladiny 

cholesterolu a p�ízniv� p�sobí na srde�ní a mozkovou �innost. Vitamín C pomáhá 

zvyšovat obranyschopnost organismu a posiluje imunitní systém. Rutin má posilující 

vliv na cévy a krevní kapiláry. Nápoj je vhodný p�i sportu a reduk�ních dietách. 
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Formule žíly tbl. (95) 

Výrobce: Goldim s.r.o. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 20 mg, Citrusové flavonoidy 100 mg 
Vitamíny Vitamín C 150 mg 
Minerální a 
stopové prvky Vápník 50 mg, Ho��ík 25 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 až 2 tablety denn� 
 
Balení: 30 tablet 
 
P�ípravek zajiš�uje komplexní pé�i o celý žilní systém. Snižuje riziko vzniku 

k�e�ových žil, rozší�ených žilek a zán�tlivých proces� v cévním systému. Pomáhá 

také zmír�ovat svalové k�e�e. 

    
 
GS Geriastim cps. (85, 96) 

Výrobce: Green stan a.s. 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy Rutin 20 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Korejský ženšen 40 mg 

Vitamíny 

Vitamín A 1,5 mg, Vitamín C 60 mg, Vitamín D2 0,01 mg, 
Vitamín E 45 mg,Vitamín B1 2 mg, Vitamín B2 2 mg, Niacin 20 
mg, Vitamín B6 2 mg, Vitamín B12 6 µg, Kyselina pantotenová 14 
mg 

Minerální a 
stopové prvky 

Vápník 90 mg, Železo 18 mg, Fosfor 70 mg, Ho��ík 40 mg, Zinek 
4 mg, M�� 2 mg, Mangan 1 mg, Draslík 8 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti Lecitin 50 mg, Dimethylaminoethanol bitartarát 26 mg 

Pomocné látky 
Želatina, hydrogenfosfore�nan vápenatý, glycerol, sójový olej, 
fumaran železnatý, sójový lecitin, kokosový olej, v�elí vosk, 
palmový olej, diethylaminoethanol bitartarát, barvivo E 172 

        
Dávkování: 1 tableta denn�, po jídle �i s jídlem 
 
Balení: 30 a 100 m�kkých želatinových kapslí 
 
P�ípravek obsahuje nejd�ležit�jší vitamíny, minerály a stopové prvky obohacené o 

deanol a ženšenový extrakt. Je zejména ur�en osobám vystaveným stresu a zvýšené 

fyzické námaze, rekonvalescent�m, starším a nemocným lidem a osobám závislým 

na jednostranných dietách. P�ípravek p�i dlouhodobém užívání stimuluje mozkovou 
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�innost, potla�uje únavu a pocit vy�erpání, zvyšuje výdrž p�i fyzické zát�ži, 

ovliv�uje stres a schopnost soust�edit se a p�sobí proti stárnutí organismu. 

 
 
GS Extra C Multivitamin tbl. (96) 

Výrobce: Green Swan a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 10 mg 

Vitamíny 

Vitamín A 0,8 mg, Betakaroten 0,6 mg, Vitamín C 250 mg, 
Vitamín D3 0,01 mg, Vitamín E 30 mg, Vitamín K 0,025 mg, 
Vitamín B1 1,5 mg, Vitamín B2 1,7 mg, Niacin 20 mg, Vitamín 
B6 2 mg, Vitamín B12 6 µg, Kyselina pantotenová 10 mg, 
Kyselina listová 0,4 mg, Biotin 0,045 mg 

Minerální a 
stopové prvky 

Vápník 162 mg, Jód 0,150 mg, Železo 18 mg, Fosfor 126 mg, 
Ho��ík 100 mg, Zinek 15 mg, Selen 0,02 mg, M�� 2,5 mg, 
Mangan 2,5 mg, Chróm 0,025 mg, Molybden 0,025 mg, Chlór 
36,3 mg, Draslík 39 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti Inositol 20 mg, PABA 10 mg, Cholin bitartarát 10 mg 

Pomocné látky 
Celulóza, sodná s�l karboxymethylcelulózy, stearan ho�e�natý, 
kyselina stearová, hydroxypropylmethylcelulóza, talek, barvivo E 
171, E 129, E 110 a E 104 

      
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 30 a 100 tablet 
   
Kompletní multivitamín s 250 mg vitamínu C a flavonoidy pro zesílení ú�inku je 

vhodný p�i ch�ipce, nachlazení a celkovém oslabení organismu, v dob� zvýšeného 

výskytu infek�ních onemocn�ní, p�i sportu a reduk�ních dietách a dále p�i zvýšené 

fyzické a psychické námaze. 

 
 
Hemavit tbl. (regenerace krve) (85, 89) 

Výrobce: Naturvita a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 2,05 mg 

Vitamíny 

Betakaroten 1,25 mg, Vitamín B1 0,75 mg,  Vitamín B2 1 mg, 
Vitamín B5 4 mg, Vitamín B6 1,25 mg, Vitamín B12 2 µg, 
Vitamín C 45 mg, Vitamín E 7,5 mg, Niacin 10 mg, Kyselina 
listová 0,25 mg, Biotin 0,075 mg 

Minerální a 
stopové prvky 

Železo 9 mg, M�� 10 mg, Zinek 0,5 mg, Kobalt 5 µg, Selen 0,025 
mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
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Dávkování: Vegetariáni v�etn� d�tí od 6 let 1 tabletu denn�.  Dárci krve 1. m�síc po 
odb�ru 2 tablety denn�, pozd�ji 1 tabletu denn�.                 
 
Balení: 60 tablet 
 
Hemavit je ur�en dárc�m krve a vegetarián�m, tedy osobám, které pravideln� 

ztrácejí krev �i mají ve strav� málo krvetvorných faktor�. 

 
 
Hesperutin tbl. vitamín C + bioflavonoid (85, 89) 

Výrobce: Naturvita a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Komplex bioflavonoid� (rutin, hesperutin) 28 mg 
Vitamíny Vitamín C 120 mg 
Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 60 tablet 
 
Vitamin C zasahuje do oxidoreduk�ních d�j� v organismu.  Pozitivn� ovliv�uje 

fyzickou výkonnost a odolnost.  P�sobí p�ízniv� v prevenci srde�n� cévních 

onemocn�ní.  Napomáhá tvorb� kolagenu, který je obsažen ve st�nách cév i 

kloubních chrupavkách a podporuje tím jejich stabilitu.  Rutin zpomaluje oxidaci 

kyseliny askorbové a tím prodlužuje ú�inek vitaminu C v organismu.  Bioflavonoidy 

upravují zvýšenou fragilitu a permeabilitu kapilár.  P�sobí antiagrega�n� na 

erytrocyty, zvyšují jejich flexibilitu, což je výhodné pro kapilární cirkulaci.  

P�ípravek je vhodný jako dopln�k vitaminu C a bioflavonoid� u stav� se sníženým 

p�íjmem vitaminu C, k ovlivn�ní zvýšené fragility a permeability kapilár, jako 

podp�rný p�ípravek u vaskulárních poruch k ovlivn�ní cévní složky.  
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Imuno C komplex tbl. (86) 

Výrobce: Klas s.r.o. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Kvercetin 30 mg, Rutin 25 mg, Citrusové bioflavonoidy 25 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Výtažek ze šípk� 25 mg 

Vitamíny Vitamín C 250 mg 

Pomocné látky Celulóza, methylcelulóza, fosfore�nan vápenatý, kyselina stearová, 
stearan ho�e�natý 

 
Dávkování: 1 až 2 tablety denn� 
 
Balení: 60 tablet 
 
P�ípravek se používá jako prevence virových a bakteriálních infekcí - stup�uje 

�innost imunitního systému. Hojí rány, popáleniny a krvácející dásn�. Posiluje jemné 

krevní kapiláry, potla�uje vnit�ní krvácení a hemeroidy. Pomáhá vytvá�et kolagen ve 

vazivu. P�i trombóze pomáhá bránit vzniku krevních sraženin. Brání poškození cév, 

pomáhá udržovat cévy �isté a pr�chodné. P�sobí siln� protirakovinn�, pomáhá 

eliminovat ú�inek r�zných rakovinných látek, brání tvorb� nitrosamin� (rakovinné 

látky). Používá se p�i vysokém obsahu cholesterolu a p�i zán�tu mo�ových cest. 

 
 
Imunoenzym tbl. (85) 

Výrobce: Favea s.r.o. 
Složení: (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 25 mg 
Vitamíny Vitamín C 60 mg 
Enzymy Papain a bromelain 15 mg 
Ostatní ú�inné 
sou�ásti Laktoferin 20 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
 
Dávkování: 1 tableta denn�; doporu�uje se 1 až 2 m�sí�ní užívání, zejména v obdoví 

výskytu bakteriálních a virových onemocn�ní  

 
Balení: 60 tablet 
 
Imunoenzym má výjime�né složení s komplexním ú�inkem na organismus. 

Synergické p�sobení vitamínu C, rutinu a laktoferinu v kombinaci s trávicími 

enzymy efektivn� posiluje celkovou obranyschopnost organismu. Ta se projeví 
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zvýšenou odolností v��i respira�ním chorobám p�edevším v období vysokých 

výskyt� ch�ipky a nemocí z nachlazení. Svým složením je zam��en na pomoc i jako 

prevence virových infek�ních onemocn�ní (v�etn� ch�ipky). 

 
 
Kaštan Fit tbl. (97) 

Výrobce: Virde s.r.o. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 20 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Suchý extrakt semen jírovce ma�alu  35 mg, Acerola 30 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 tableta 2 × denn�, 15 minut p�ed jídlem 
 
Balení: 60 tablet 
 
P�ípravek obsahuje kombinaci p�írodních extrakt� podporujících žilní ob�h dolních 

kon�etin. Jednotlivé látky p�sobí proti tvorb� k�e�ových žil a pomáhají p�i bolestech 

zap�í�in�ných k�e�ovými žilami. P�sobí také proti pocitu t�žkých nohou a proti 

otok�m dolních kon�etin. 

    
 
Multivitamíny s minerály, enzymy a betakaroténem tbl. (86, 98, 99) 

Výrobce: Klas s.r.o. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 10 mg, Bioflavonoidy 10 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Extrakt šípku 10 mg 

Vitamíny 

Vitamín D 0,01 mg, Vitamín C 100 mg, Betakaroten 2,95 mg, 
Vitamín E 10 mg, Vitamín B1 10 mg, Vitamín B2 10 mg, Vitamín 
B3 25 mg, Vitamín B6 10 mg, Vitamín B12 0,01 mg, Kyselina 
pantotenová 10 mg, Kyselina listová 0,1 mg, Biotin 0,01 mg  

Enzymy Bromelain 10 mg, Papain 10 mg 
Minerální a 
stopové prvky 

Železo 2 mg, Vápník 125 mg, Draslík 1,8 mg, Zinek 1 mg, Ho��ík 
78 mg, M�� 0,2 mg, Mangan 1 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti 

Cholin 25 mg, Kyselina glutamová 10 mg, Inositol 25 mg, Kelp 20 
mg, Lecitin 1,5 mg, PABA 10 mg, Kyselina nukleová 2 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
      
Dávkování: 1 tableta denn�   
 
Balení: 60 tablet 
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P�ípravek obsahuje komplex vitamín�, minerálních látek, extrakt ze šípku, 

flavonoidy a enzymy, jejichž ú�inky se vzájemn� dopl�ují. Používá se k dopln�ní 

d�ležitých látek  pro posílení a regeneraci organismu. 

 
 
Nature´s Bounty Acerola C tbl. (88) 

Výrobce: Nature´s Bounty Inc. 
Složení (1 tableta) 
 

Flavonoidy Rutin 2,5 mg, Citrusové bioflavonoidy 5 mg, Hesperidinový 
komplex 1,8 mg 

Rostlinné 
extrakty a drogy Pohanka 15,7 mg, Šípky – prášek 2 mg, Acerola 5 mg 

Vitamíny Vitamín C 100 mg 
Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 100 tablet 
 
P�ípravek p�ízniv� ovliv�uje obranyschopnost a celkovou kondici organismu a je 

vhodný p�i nachlazení. Napomáhá p�i hojení ran a popálenin (hraje d�ležitou roli p�i 

tvorb� kolagenu). Pomáhá také p�i sklonech ke krvácení z dásní. 

    
 
Nature´s Bounty Feminine Support tbl. (88) 

Výrobce: Nature´s Bounty Inc. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 4,17 mg, Bioflavonoidy 8,33 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Šípky 20 mg 

Vitamíny 

Vitamín A 0,5 mg, Vitamín B1 1,67 mg, Vitamín B2 1,67 mg, 
Vitamín B3 8,33 mg, Vitamín B5 5 mg, Vitamín B6 1,67 
mg, Vitamín B12 2,67 µg, Vitamín C 20 mg, Vitamín D 0,83 µg, 
Vitamín E 3,36 mg, Biotin 66,67 µg, Kyselina listová 66,67 µg, 

Minerální a 
stopové prvky 

Vápník 278 mg, Fosfor 100,3 mg, Jód 37,5 µg, Ho��ík 33,33 mg, 
Selen 4,17 µg, Zinek 2,5 mg, Mangan 1,67 mg, Železo 1 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti 

Cholin 25 mg, Inositol 10 mg, RNA 10 mg, Betain (hydrochlorid) 
8,33 mg, PABA 9,33 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 3 tablety denn� 
 
Balení: 60 tablet 
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Jedná se o dopln�k stravy pro ženy pro zdravé vlasy, k�ži a nehty. P�ípravek 

vyživuje ko�ínky vlas� a zlepšuje jejich strukturu. Napomáhá k udržení pružné a 

hydratované pokožky, kterou zárove� chrání p�ed p�ed�asnou tvorbou vrásek. 

Zpev�uje nehty, které jsou bez bílých skvrn a net�epí se. 

    
 
Nature´s Bounty Rutin tbl. (85, 88, 89) 

Výrobce: Nature´s Bounty Inc. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 50 mg 

Pomocné látky Fosfore�nan vápenatý, mikrokrystalická celulóza, kyselina 
stearová, zahuš�ovadlo (guargum), stearan ho�e�natý 

        
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 250 tablet 
 
P�ípravek se využívá jako podp�rný prost�edek proti nemocem žil dolních kon�etin. 

Rutin spolu s vitamínem C posiluje cévní st�ny a tím snižuje tvorbu otok� a drobná 

krvácení, hlavn� z dásní a nosu.     
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Nature´s Bounty Zelený zdroj tbl. (85, 88, 89) 

Výrobce: Nature´s Bounty Inc. 
Složení (1 tableta) 
 

Flavonoidy Rutin 8,33 mg, Citrusové bioflavonoidy 33,33 mg, Hesperidin 
3,33 mg, Kvercetin 8,33 mg 

Rostlinné 
extrakty a drogy 

Ženšen  16,66 mg, Ovesné otruby 8,33 mg, Spirulina 333,3 mg, 
Chlorela 33,3 mg, Brutnákový a slune�nicový olej 33,3 mg, Pýr 
plazivý 33,3 mg, Š�áva z je�menných klí�k� 33,3 mg, Olej ze 
ln�ných semínek 33,3 mg, V�elí pyl 33,3 mg, �esnek 3,33 mg, 
Sm�s bylin (t�apatka, ostropest�ec, zázvor, jinan dvoulalo�ný, 
kejenský pep�) 20 mg 

Vitamíny 

Betakaroten 3 mg, Vitamín B1 8,33 mg, Vitamín B2 8,33 mg, 
Vitamín B3 8,33 mg, Vitamín B6 8,33 mg, Vitamín B12 8,33 µg, 
Vitamín C 333,3 mg, Vitamín D 3,33 µg, Vitamín E 56 mg, 
Kyselina pantotenová 8,33 mg, Biotin 16,6 µg, Kyselina listová 
133 µg 

Enzymy Bromelain 6,66 mg, Papin 6,66 mg, Amylasa 1,66 mg, Lipasa 1,66 
mg, Proteasa 0,33 mg, Celulasa 0,83 mg 

Minerální a 
stopové prvky 

Bór 0,33 mg, Draslík 16,66 mg, Ho��ík 41,66 mg, Chróm 0,03 mg, 
Jód 0,05 mg, Mangan 1,33 mg, M�� 0,17 mg, Molybden 16,7 µg, 
Selen 8,4 µg, Vápník 83,3 mg, Zinek 5 mg, Železo 6 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti 

PABA 8,33 mg, Inositol 8,33 mg, Cholin bitartarát 16,66 mg, 
Betain hydrochlorid 6,66 mg, RNA 11,66 mg, DNA 3,33 mg, 
Karotenoidy 1,33 mg, Chlorofyl 1,33 mg, Acidophilus 8,33 mg, 
Pektin 8,33 mg, L – glutathion 1,66 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
      
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 60 tablet 
 
P�ípravek posiluje obranyschopnost organismu a zlepšuje fyzický i psychický stav. 

Zvyšuje také kondici. M�že sloužit jako prevence r�zných onemocn�ní. 

  
 
PENCOpharma GelaCys cps. (85, 100) 
Výrobce: Penco s.r.o. 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy Rutin 3 mg 
Vitamíny Vitamín C 60 mg, Vitamín B6 0,8 mg 
Ostatní ú�inné 
sou�ásti Hydrolyzát želatiny 430 mg, L-cystin 5 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
 
Dávkování: Dosp�lí a d�ti od 12 let 1 až 2 kapsle 3 × denn� 
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Balení: 120 kapslí 
 
GelaCys je hydrolyzát p�írodní želatiny, který krom� želatiny obsahuje dostate�né 

množství L-cystinu, flavonoid rutin, který zvyšuje pevnost st�n cév a vitamin C. 

Díky tomuto unikátnímu složení se zlepšuje prokrvení tkání, zvyšuje se pružnost cév 

a výrazn� se omezuje destruktivní p�sobení volných kyslíkových radikál� na 

kolagenní tká�. GelaCys také napomáhá regeneraci pleti, podporuje r�st a pevnost 

vlas� a odstra�uje lomivost neht�. GelaCys p�sobí podp�rn� p�i lé�ení 

degenerativního onemocn�ní pohybového aparátu a m�že výrazn� zmírnit bolesti 

páte�e, ky�elních, ramenních a kolenních kloub�. U sportovc� snižuje riziko 

poškození kloub� p�i náro�ných sportovních výkonech. Základní k�ra by nem�la být 

kratší než 2 m�síce a je vhodné ji opakovat 2-3x do roka. 

 
 
Polyvit Senior – ženšen + vitamíny tbl. (85, 89) 

Výrobce: Naturvita a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 5 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Mletý ko�en ženšen 50 mg  

Vitamíny 

Betakaroten 2,5 mg, Vitamín B1 1,5 mg, Vitamín B2 2 mg, 
Vitamín B3 20 mg,  Kyselina pantotenová 8 mg, Vitamín B6 2,5 
mg, Vitamín B12 2 µg, Vitamín C 90 mg, Vitamín D3 5 µg, 
Vitamín E 15 mg, Biotin 0,15 mg, Kyselina listová 0,5 mg 

Pomocné látky Sorbitol, mikrokrystalická celulóza, stearan ho�e�natý, kyselina 
citrónová 

         
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 30 tablet 
 
Multivitaminové tablety s obsahem ženšenu. Kombinace betakarotenu, vitaminu C a 

E vykazuje antioxida�ní ú�inky a eliminuje kyslíkové radikály.  Komplex vitamin� 

skupiny B ovliv�uje metabolismus cukr�, tuk� i bílkovin.  Vitaminy skupiny B jsou 

nezbytné pro tvorbu energie, pro funkci nervové soustavy, sval�, srdce.  Ú�inné látky 

ženšenu jsou saponinové glykosidy - ginsenozidy.  P�sobí stimula�n� i relaxa�n� na 

CNS, podporují srde�ní aktivitu, snižují hladinu krevního cukru, zlepšují st�evní 

peristaltiku a pomáhají organizmu v adaptaci na stres.  

P�ípravek je vhodný jako podp�rný prost�edek, který zajistí dostate�ný p�íjem 

vitamin� a podpo�í fyzickou i psychickou výkonnost organismu.  
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Prevenzym tbl. (101, 102) 

Výrobce: Dragenopharm 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 10 mg 
Enzymy Bromelain 60 mg, Papain 60 mg, Trypsin 6 mg 
Pomocné látky: údaje nedostupné 
 
Dávkování: dosp�lí 2 až 3 tablety 2 × denn�, d�ti od 3 do 12 let 1 tabletu denn� 
 
Balení: 60 a 180 tablet 
 
Proteolytické enzymy pozitivn� ovliv�ují imunitu, zlepšují pr�tok krve a mízy, 

chrání organismus p�ed p�sobením škodlivých produkt� látkové vým�ny. Rutin 

redukuje propustnost cév. Prevenzym se doporu�uje všude tam, kde hrozí infekce �i 

chronický zán�t, zvýšená fyzická �i psychická námaha a výskyt chorob spojených se 

stárnutím. 

 
 
Q10 forte tbl. (85, 89) 

Výrobce: Naturvita a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 20 mg, Hesperidin 5 mg 
Vitamíny Vitamín C 30 mg 
Minerální a 
stopové prvky Zinek 3 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti Koenzym Q10  10 mg 

Pomocné látky Sorbitol, mikrokrystalická celulóza, stearan ho�e�natý, aspartam, 
p�írodní malinové aroma 

        
Dávkování: 2 až 3 tablety denn� 
 
Balení: 60 tablet 
 
Koenzym Q10 je p�írodní látka, která se nachází v lidském t�le. Je nepostradatelná 

pro normální funkci srdce a je katalyzátorem reakcí životn� d�ležitých pro 

organismus.  Je sou�ástí bun��ných membrán, které zajiš�ují energii pro každý 

biochemický proces bun�k.   
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P�ípravek snižuje zvýšený krevní tlak, snižuje riziko srde�ního infarktu, snižuje 

hypoxické poškození (poškození tkán� zp�sobené nedostatkem kyslíku, které 

zp�sobuje mrtvice, infarkt nebo chronická nedostate�ná cirkulace).  

 
 
Rutas – vitamín C + rutin tbl. (85, 89) 

Výrobce: Naturvita a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 20 mg 
Vitamíny Vitamín C 500 mg 
Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 30 tablet 
 
Vitamin C zasahuje do oxidoreduk�ních d�j� v organismu.  Pozitivn� ovliv�uje 

fyzickou výkonnost a odolnost.  P�sobí p�ízniv� v prevenci srde�n� cévních 

onemocn�ní, napomáhá tvorb� kolagenu, který je obsažen ve st�nách cév i kloubních 

chrupavkách a podporuje tím jejich stabilitu. Rutin zpomaluje oxidaci kyseliny 

askorbové a tím prodlužuje ú�inek vitaminu C v organismu.  Bioflavonoidy upravují 

zvýšenou fragilitu a permeabilitu kapilár.  P�sobí antiagrega�n� na erytrocyty, 

zvyšují jejich flexibilitu, což je výhodné pro kapilární cirkulaci.  

P�ípravek je vhodný jako dopln�k vitaminu C a P zejména v období zvýšené t�lesné 

nebo duševní námahy a v období rekonvalescence.  Podp�rný p�ípravek u 

vaskulárních poruch k ovlivn�ní cévní složky.  

     
 
Swiss C – Mix p�írodní 500 mg cucací tbl. (85, 89) 

Výrobce: Swiss Herbal Remedies LTD 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 50 mg, Hesperidin 50 mg, Citrusové bioflavonoidy 50 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Šípkový extrakt 125 mg, Acerola 50 mg 

Vitamíny Vitamín C 500 mg 
Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 tableta obden 
 
Balení: 30 a 90 tablet 
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P�ípravek obsahuje mix ovocných cucacích tablet ze š�ávy a dužiny pomeran��, 

malin a �ervených hrozn�. Je vhodný p�i infekcích a únav�. 

   
 
Venavit tbl. (85, 103) 

Výrobce: Favea s.r.o. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 50 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Suchý extrakt z Ginkgo biloba 10 mg, Citrusový pektin 20 mg 

Vitamíny Kyselina askorbová a askorban vápenatý 20 mg, Betakaroten 0,1 
mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti Lecitin  5 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 tableta 2 × denn� 
 
Balení: 60 potahovaných tablet 
 
P�ípravek se používá k prevenci a lé�b� cévních potíží �i onemocn�ní spojených se 

zvýšenou k�ehkostí žil a tepen, nedostate�ným prokrvením a váznoucí vým�nou látek 

mezi cévami a tkán�mi. Má blahodárný vliv na cévní systém hlavn� v dolních 

kon�etinách a mozku. P�sobí také preventivn� proti cévním mozkovým p�íhodám  a 

proti infarktu myokardu. Používá se k lé�ení lomivosti a propustnosti krevních 

vláse�nic a p�edchází tvorb� krevních sraženin. 

    
 
Veregin tbl. prevence k�e�ových žil a hemeroid� ( 91) 

Výrobce: Rapeto a.s. 
Složení (denní dávka) 
 
Flavonoidy Rutin 75 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Ginkgo biloba  15 mg 

Vitamíny Vitamín C 107 mg, Vitamín E 3,4 mg 
Minerální a 
stopové prvky Selen 17 mg 

Pomocné látky Sorbitol, aspartam, aroma, stearan ho�e�natý 
        
Dávkování: 1 tableta 2 × denn� 
 
Balení: 60 a 120 tablet 
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P�ípravek obsahuje rutin získaný z rostliny Sophora japonica. Je doporu�ován jako 

podp�rný prost�edek p�i k�e�ových žilách a hemeroidech. 

 
 
Vinum tbl. (89, 104) 

Výrobce: Naturvita a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Komplex bioflavonoid� 25 mg (Rutin 20 mg, Hesperidin 5 mg) 
Rostlinné 
extrakty a drogy Sušený extrakt z vína 100 mg 

Vitamíny Vitamín C 15 mg 

Pomocné látky Sorbitol, mikrokrystalická celulóza, hydroxypropylmethylcelulóza,  
stearan ho�e�natý 

        
Dávkování: dosp�lí a d�ti od 9 let 1 tabletu denn� 
 
Balení: 60 tablet 
 
�ervené víno obsahuje bioflavonoidy, které v organismu p�ízniv� ovliv�ují pružnost 

a propustnost krevních cév, tím zlepšují krevní ob�h a p�ísun živin a energie.  

P�ípravek p�sobí jako prevence mozkové mrtvice a infarktu.  Podporuje zlepšení 

krevního ob�hu.  

    
 
VITaMIN tbl. (85, 104) 

Výrobce: Naturvita a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 10 mg, Hesperidin 2,5 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Gingko biloba 20 mg, Ženšen 10 mg 

Vitamíny 

Betakaroten 3 mg, Vitamín B1 1,05 mg, Vitamín B2 1,2 mg, 
Vitamín B3 13,5 mg, Kyselina pantotenová 4,5 mg, Vitamín B6 
1,5 mg, Vitamín B12 1 µg, Vitamín C 45 mg, Vitamín D3 2,5 µg, 
Vitamín E 7,5 mg, Biotin 75 µg, Kyselina listová 150 µg 

Minerální a 
stopové prvky 

Vápník 80 mg, Ho��ík 30 mg, M�� 500 µg, Zinek 7,5 mg, K�emík 
2,5 mg, 6elezo 1,4 mg, Selen 25 µg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti Koenzym Q10 10 mg 

Pomocné látky Sorbitol, k�emi�itam vápenatý, mikrokrystalická celulóza, stearan 
ho�e�natý, hydroxypropylmethylcelulóza 

 
Dávkování: d�ti od 12 let 1 tableta denn�, dosp�lí 2 tablety denn� 
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Balení: 90 tablet 

Jako provitamín A byl použit p�írodní beta-karoten. Mimo vlastní specifické 

antioxida�ní ú�inky slouží jako bezpe�ný zdroj vitamínu A, který je nezbytný 

p�edevším pro dobrou funkci zraku. Široký komplex vitamín� �ady B je 

nepostradatelný pro �adu životních proces� - od regenerace bun�k až po 

bezchybný trávicí proces; vitamín B12 a kyselina listová se ú�astní krvetvorby, 

biotin je vitamínem pro krásnou a zdravou pokožku. D�ležitou složkou 

VITaMINu jsou antioxidanty (vitamín C, E a selen), které likvidují nebezpe�né 

volné radikály, vznikající v organismu vlivem zne�išt�ného životního prost�edí, 

stres� apod. Ú�inek antioxidant� zvyšují bioflavonoidy (rutin a hesperidin), které 

mají i další p�íznivé ú�inky na pružnost a pr�chodnost krevních kapilár. Vitamín 

D3 je nezbytný pro dobré využití vápníku. V dávkování p�írodních látek (žen-šen, 

gingko biloba) odpovídá dlouholetým poznatk�m p�írodní medicíny, koenzym 

Q10 má nesporn� p�íznivé ú�inky na dobrý stav cévního systému. Vápník a ho��ík 

dopl�ují p�íjem t�chto látek z b�žných potravin. Dávkování stopových prvk� je 

upraveno tak, aby byl kryt jejich deficit a organizmus jimi nebyl zbyte�n� 

p�et�žován. 

 
Walmark Senior Spektrum cps. (85, 88) 

Výrobce: Walmark s.r.o. 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy Rutin 20 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Ženšen  40 mg 

Vitamíny 

Vitamín A 1,2 mg, Vitamín B1 2 mg, Vitamín B2 2 mg, Vitamín 
B3 15 mg, Vitamín B6 1 mg, Vitamín B12 1 µg, Vitamín C 60 mg, 
Vitamín E (p�írodní) 6,7 mg, Kyselina pantotenová 9 mg, Kyselina 
listová 0,4 mg 

Minerální a 
stopové prvky 

Draslík 4 mg, Ho��ík 4,4 mg, Mangan 1 mg, M�� 0,717 mg, 
Vápník 81 mg, Zinek 1 mg, Železo 5 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti Lecitin 82 mg 

        
Dávkování: 1 kapsle denn� 
 
Balení: 30 kapslí 
  
Senior Spektrum obsahuje speciální kombinaci vitamín� a minerál� obohacenou 

výtažkem z ko�ene ženšenu pro posílení fyzické a psychické kondice. P�ípravek je 
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vhodný zvlášt� pro starší osoby. P�sobí kladn� na životní energii, podporuje vitalitu 

a schopnost koncentrace a p�sobí p�ízniv� na hladinu cholesterolu, srde�ní �innost a 

krevní tlak. 

 

4.2.2.2 Registrované lé�ivé p�ípravky obsahující rutin 

 
Anavenol drg. (105) 

Výrobce: Zentiva a.s. 
Složení (1 dražé) 
 
Flavonoidy Rutosidum trihydricum 32,66 mg (Rutosid 30 mg) 
Ostatní ú�inné 
sou�ásti 

Dihyrdoergocristini mesilas 0,58 mg (Dihydrocristinum 0,5 mg), 
Esculinum sesquihydricum 1,62 mg (Esculinum 1,5 mg) 

Pomocné látky 

Laktóza, kuku�i�ný škrob, stearin, povidon, sodná s�l 
karboxymetylškrobu, sacharóza, mastek, oxid titani�itý, 
polyvinylacetát, sodná s�l karmelózy, bílý a karnaubský vosk, 
mod� patentní V, žlu� citronová Ch Export).  

        
Dávkování: první týden 2 dražé 3 × denn�, poté obvykle udržovací dávka 1 dražé 3 × 

denn� 

 
Balení: 60 dražé 
 
Jedná se o venofarmakum. Indikací je chronická žilní insuficience, prevarikózní 

syndrom, posttrombotický syndrom, posttraumatické cirkula�ní poruchy (po 

imobilizaci dolních kon�etin); jako adjuvans p�i ulcus cruris a tromboflebitidách. 

Všechny t�i složky Anavenolu se kompletn� podílejí na antiedematózním, 

venulotonickém a arteriolospazmolytickém p�sobení, jež vede ke zlepšení 

mikrocirkulace a ke snížení subjektivních potíží. 
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Anavenol por. gtt. sol. (105) 

Výrobce: Ivax Pharmaceutical s.r.o. 
Složení (1 ml) 
 
Flavonoidy Rutosidi natrii sulfas 30 mg 
Ostatní ú�inné 
sou�ásti 

Dihydroergocristini mesilas 0,5 mg, Esculinum sesquihydricum 
1,5 mg 

Pomocné látky Kyselina vinná, glycerol 85%, meglumin, anýzová silice, 
propylgallát, etanol 95%, voda �išt�ná 

 (1 ml = 36 kapek) 
 
Dávkování: po dobu jednoho týdne 28 kapek 4 × denn�, poté udržovací dávka 28 

kapek 2 až 3 × denn� 

 
Balení: 25 ml (kapky) 
 
Jedná se o venofarmakum, antivarikózum. Indikací je chronická žilní insuficience, 

prevarikózní syndrom a posttrombotický syndrom (jako profylaxe tromboembolie). 

Adjuvantní lé�ba bércových v�ed�, tromboflebitid a posttraumatických cirkula�ních 

poruch (u sádrových obvaz�). 

T�i ú�inné látky s antiedematozním, venulotonickým a arteriolospazmolytickým 

ú�inkem se navzájem dopl�ují v p�íznivém p�sobení na cévy. Dihydroergokristin 

svým adrenolytickým p�sobením rozši�uje arterioly a sou�asn� zvyšuje žilní tonus 

p�sobením na hladké svalstvo cévní st�ny, což vede ke zvýšení rychlosti venózního 

pr�toku v dolních kon�etinách a ke snadn�jšímu venóznímu návratu k srdci. Tím 

klesá riziko vzniku trombu. Rutin a eskulin snižují zvýšenou propustnost a lomivost 

kapilár. Výsledkem je zlepšení prokrvení tkání, snížení tvorby otok� a krevních 

výron� a omezení m�stnání krve v žilách. 

 
 
Ascorutin tbl. (105) 

Výrobce: Zentiva a.s. 
Složení  (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutosidum 20 mg 
Vitamíny Acidum ascorbicum 100 mg 

Pomocné látky Citronan sodný, mlé�ný cukr, bramborový škrob, ricinový olej, 
želatina, kuku�i�ný škrob, Sepifilm 752 

        
Dávkování: Dosp�lí obvykle 1 až 2 tablety 3 × denn�, u d�tí od 3 let se podle 

hmotnosti nebo v�ku podávají 1 až 2 tablety denn� 
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Balení: 50 potahovaných tablet 
 
Jedná se o kompozitní vitamínový p�ípravek. Indikací je zvýšená lomivost a 

permeabilita kapilár, hlavn� p�i hypovitaminóze a avitaminóze vitamínu C, p�i 

vaskulárních purpurách, p�i nedostate�nosti žil dolních kon�etin, p�i lé�b� místních 

otok� dolních kon�etin posttraumatického a lymfatického p�vodu, p�i hemeroidech. 

Používá se k ovlivn�ní místních p�íznak� krvácení p�i diabetické retinopatii, p�i 

polycytemii, ulcerózní proktokolitid�, p�i zvýšeném po�tu �ervených krvinek. 

Kyselina askorbová zasahuje do oxida�n� reduk�ních a dalších metabolických 

proces� v organismu. Je d�ležitý pro aktivitu enzym�, udržuje rovnováhu mezi 

n�kterými enzymatickými skupinami. Velký význam má pro normální permeabilitu 

kapilár. Rutin je d�ležitý pro normální funkci kapilár. Ob� ú�inné látky upravují 

zvýšenou fragilitu a permeabilitu krevních kapilár. 

 
 
Pharmaton Geriavit cps. (105) 

Výrobce: Boehringer Ingelheim s.r.o. 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy Rutosidum 20 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Ginseng extractum siccum normatum 40 mg 

Vitamíny 

Retinolum (vitamím A) 1,2 mg, Ergocalciferolum (vitamín D2) 
0,01 mg, Tocoferolum (vitamín E) 10 mg, Thiaminum (vitamín 
B1) 2 mg, Riboflavinum (vitamín B2) 2 mg, Pyridoxinum (vitamín 
B6) 1 mg, Cyanocobalaminum (vitamín B12) 0,001 mg, Calcii 
pantothenas 10 mg, Nicotinamidum 15 mg, Acidum ascorbicum 
(vitamín C) 60 mg 

Minerální a 
stopové prvky 

Fluoridum 0,2 mg, Kalium 8 mg, Cuprum 1 mg, Manganum 1 mg, 
Magnesium 10 mg, Ferrum 10 mg, Zincum 1 mg, Calcium 90,3 
mg, Phosphorus 70 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti Deanoli hydrogenotartas 26 mg, Lecithinum 66 mg 

Pomocné látky 

�išt�ný �epkový olej, sm�s vosk�, homovanilin, želatinová tobolka 
(želatina, glycerol 85%, homovanilin, sodná s�l propylparabenu, 
sodná s�l ethylparabenu, �erný oxid železitý, �ervený oxid 
železitý) 

        
Dávkování: 2 kapsle denn� (ráno a v poledne) po dobu 2 až 3 týdn�, dále 1 kapsli 

ráno  

 
Balení: 30 a 100 m�kkých kapslí 
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Jedná se o varium. Indikací jsou stavy vy�erpání (nap�. vyvolané stresovými 

situacemi), únava, pocity slabosti, snížená koncentrace a snížená duševní vnímavost, 

dále nevyvážená a nedostate�ná výživa, v dob� rekonvalescence po nemoci a pro 

posílení celkové odolnosti. Užívá se i ke zmírn�ní obecných p�íznak� stárnutí a pro 

prevenci nedostatku vitamín� a minerálních látek u starších osob. 

Pharmaton geriavit obsahuje vitamíny, minerální látky a stopové prvky 

v množstvích, která odpovídají denní pot�eb� lidského organismu a standardizovaný 

výtažek z ženšenu G115 Pharmaton. Standardizovaný extrakt Panax ginseng G115 

Pharmaton zvyšuje všeobecnou úrove� bun��né aktivity, což se projevuje zvýšením 

fyzické a psychické výkonnosti. Vitamíny, minerální látky a stopové prvky upravují 

a p�edcházejí poškození bun��ného metabolismu p�i stavech jejich zvýšené pot�eby. 

Snížený p�ísun zmín�ných látek m�že vést k t�lesnému a duševnímu vy�erpání, 

únavnosti, poklesu vitality, snížení odolnosti organismu nebo zpomalení 

rekonvalescence po nemoci. Komplex vitamín� B je nezbytný pro normální pr�b�h 

metabolických funkcí. 

 
 
Phlogenzym tbl. (105) 

Výrobce: Mucos Pharma GmbH and Co. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutosidum trihydricum 100 mg 
Enzymy Bromelaina 90 mg, Trypsinum 48 mg 

Pomocné látky 

Monohydrát laktózy, stearan ho�e�natý, kyselina stearová % 
mastek, triethyl-citrát, kopolymer MA/MMA 1:1, makrogol 6000, 
vanilin, �išt�ná voda, kuku�i�ný škrob, koloidní bezvodý oxid 
k�emi�itý 

        
Dávkování: obvykle 6 tablet denn� ve dvou až t�ech díl�ích dávkách, užívat nala�no 
 
Balení: 40, 100, 200 a  800 potahovaných tablet  
 
Jedná se o varium, enzymový p�ípravek. Indikován m�že být jako alternativa 

k dosud užívaným lé�ebným postup�m u poúrazových a poopera�ních otok�. Dále je 

vhodný jako podp�rná lé�ba p�i zán�tlivých onemocn�ních nap�. v oblasti 

urogenitálního a žilního systému a p�i zán�tlivých revmatických onemocn�ních jako 

je revmatická artritida, revmatismus m�kkých tkání, zán�tlivá aktivace 

degenerativních onemocn�ní kloub� a páte�e. 
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Jednotlivé enzymy vykazují antiflogistický a antiedematózní ú�inky, fibrinolytické a 

trombolytické ú�inky, imunomodula�ní ú�inek a sekundárn� analgetický ú�inek. 

Tyto ú�inky dopl�uje a potencuje rutin, který má protizán�tlivé ú�inky, snižuje 

permeabilitu kapilár a omezuje extravazaci. Uplat�uje se také jako silný lapa� 

volných radikál�.    

 
 
Wobenzym tbl. (105) 

Výrobce: Mucos Pharma GmbH and Co. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutosidum trihydricum 50 mg 

Enzymy 
Pancreatinum 100 mg, Trypsinum 24 mg, Chymotrypsinum 1 mg, 
Bromelaina 45 mg, Papainum 60 mg, Lipasum 10 mg, Amylasum 
10 mg 

Pomocné látky 

Monohydrát laktózy, kuku�i�ný škrob, stearan ho�e�natý, kyselina 
stearová, �išt�ná voda, koloidní bezvodý oxid k�emi�itý, mastek, 
sacharóza, uhli�itan vápenatý, kopolymer kyseliny methakrylové a 
methylmethakrylové 1:1, dibutylftalát, šelak, oxid titani�itý, 
kaolin, ponceau 4R, povidon, makrogol 6000, žlutý vosk, 
karnaubský vosk 

  
Dávkování: P�i zahájení lé�by podle závažnosti onemocn�ní 5 až 10 tablet 3 × denn�, 

s ústupem chorobných projev� 3 tablety 3 × denn�, užívat nala�no 

 
Balení: 40, 200 a 800 obalených tablet 
 
Jedná se o varium, enzymový p�ípravek. Užívá se jako alternativa k dosud užívaným 

lé�ebným postup�m u poúrazových otok�, lymfedém�, fybrocystické mastopatie. Je 

vhodný jako podp�rná lé�ba u n�kterých poopera�ních stav� v chirurgii, zán�t� 

povrchových žil, trombotického syndromu dolních kon�etin, revmatoidní artritidy, 

revmatismu m�kkých tkání, pokro�ilých stádií artrózy, mnoho�etné mozkomíšní 

sklerózy a u chronických a recidivujících zán�t�.   
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4.2.2.3 Potravní dopl�ky obsahující troxerutin 
    
Hemodin tbl. (106) 

Výrobce: Valosum a.s. 
Složení (1 tableta) 
        

Flavonoidy Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (diosmin, 
hesperidin; 90:10) 445 mg, Troxerutin 15 mg 

Rostlinné 
extrakty a drogy Aesculus hippocastanum (20% escin) 60 mg 

Minerální a 
stopové prvky 

Lamin Se (selenové kvasnice rodu S. cerevisiae; odpovídá 4,8 µg 
selenu) 25 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti Inulin 175 mg 

Pomocné látky Mastek, stearan ho�e�natý, mikrokrystalická celulóza 
 
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 30 tablet    
 
P�írodní složky p�ípravku se vzájemn� dopl�ují a p�ízniv� p�sobí p�i hemeroidech. 

Dále ovliv�ují žilní tonus, zpev�ují a ochra�ují cévní st�nu p�ed poškozením, 

zrychlují pr�chod st�evem a podílí se na zdravém trávení. P�ípravek je ur�en lidem, 

kte�í trpí vnit�ními nebo zevními hemeroidy, trpí akutní nebo chronickou formou 

hemeroid�, poci�ují špatné trávení v tlustém st�ev� nebo mají k�e�ové žíly. 

 

4.2.2.4 Registrované lé�ivé p�ípravky obsahující troxerutin 
 
Cilkanol cps. (105) 

Výrobce: Zentiva a.s. 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy Troxerutinum 300 mg 
Pomocné látky Makrogol, stearan ho�e�natý 
 
Dávkování: Po�áte�ní dávka 1 kapsle 3 × denn� do ústupu potíží, udržovací dávka 1 
kapsle 2 × denn� 
 
Balení: 30 želatinových kaplsí 
 
Troxerutin je polysynteticky p�ipravený flavonoid (trihydroxyethylrutosid), který 

snižuje patologicky zvýšenou cévní a bun��nou permeabilitu, redukuje cévní fragiliu, 

zvyšuje kapilární rezistenci, p�sobí antiedematózn�, zvyšuje žilní návrat, zlepšuje 

periferní prokrvení. 
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Užívá se u chronické žilní nedostate�nosti, tlumí subjektivní potíže nemocných 

s varixy, hemeroidy, místními otoky. 

 

4.2.2.5 Registrované lé�ivé p�ípravky obsahující oxerutin 
 
Venoruton 300 por. cps. dur. (105) 

Výrobce: Novartis Farmaceutova S.A. 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy Oxerutinum 300 mg 

Pomocné látky Macrogolum 6000, Ferri oxidum flavum, Titanii dioxidum, 
Gelatina 

 
Dávkování: 

Chronická žilní insuficience a hemeroidy: 300 mg 3 až 4 × denn� 

Bércové v�edy: 600 mg 3 × denn� 

Lymfedém: 900 mg ráno a v poledne, 1200 mg ve�er 

Diabetická retinopatie: 600 až 900 mg 3 × denn� 

Prevence nežádoucích ú�ink� p�i radioterapii: 600 mg 3 × denn� 

 
Balení: 50 kapslí 
 

 Oxerutin je standardizovaná sm�s semisyntetických derivát� bioflavonoidu rutinu 

obsahující nejmén� 45% troxerutinu. Má protiedémový a venoprotektivní ú�inek, 

snižuje propustnost kapilár, má mírný antiagrega�ní ú�inek a vede ke zvýšení 

deformability erytrocyt�. Jedná se o venofarmakum. 

 Indikací je chronická žilní insuficience, posttrombotický syndrom, varikózní 

dermatitis, adjuvantní terapie p�i bércových v�edech, lymfedém (v�etn� 

postradia�ního), hemeroidy,  diabetická retinopatie a prevence kožních a slizni�ních 

reakcí na radioterapii.  

 
 
Venoruton forte por. tbl. nob. (105) 

Výrobce: Novartis Farmaceutova S.A. 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy Oxerutin 500 mg 
Pomocné látky Macrogolum 6000, Magnesii stearas 
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Dávkování:  

 Chronická žilní insuficience: 2 × denn� 1 tableta do vymizení p�íznak� 

 Bércové v�edy: 3 × denn� 1 tableta 

 Lymfedém a diabetická retinopatie: 3 × denn� 2 tablety 

 Prevence nežádoucích ú�ink� p�i radioterapii: 3 × denn� 1 tableta 

Posttrombotický syndrom a varikózní dermatitida: 2 × denn� 1 tableta po 

dobu trvání obtíží 

 
Balení: 30 tablet 
 
Oxerutin je standardizovaná sm�s semisyntetických derivát� bioflavonoidu rutinu 

obsahující nejmén� 45% troxerutinu. Má protiedémový a venoprotektivní ú�inek, 

snižuje propustnost kapilár, má mírný antiagrega�ní ú�inek a vede ke zvýšení 

deformability erytrocyt�. Jedná se o venofarmakum. 

Indikací je chronická žilní insuficience, posttrombotický syndrom, varikózní 

dermatitis, adjuvantní terapie p�i bércových v�edech, lymfedém (v�etn� 

postradia�ního), hemeroidy,  diabetická retinopatie a prevence kožních a slizni�ních 

reakcí na radioterapii. 

 
 
Venoruton drm. gel (105) 

Výrobce: Novartis Consumer Health S.A. 
Složení (1 g gelu) 
 
Flavonoidy Oxerutin 20 mg (2 %) 

Pomocné látky Carbomerum 980, Natrii hydroxidi solutio, Dinatrii edetas 
dihydricus, Benzalkonii chloridum, Aqua purificata  

 
Dávkování: 2 × denn� (ráno a ve�er) nanést p�im��ené množství gelu a jemn� 

vmasírovat 

 
Balení: 40 g gelu 
 
Oxerutin je standardizovaná sm�s semisyntetických derivát� bioflavonoidu rutinu 

obsahující nejmén� 45% troxerutinu. Má protiedémový a venoprotektivní ú�inek, 

snižuje propustnost kapilár, má mírný antiagrega�ní ú�inek a vede ke zvýšení 

deformability erytrocyt�. Jedná se o venofarmakum. 
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Indikací jsou bolesti, edémy a pocit t�žkých nohou p�i chronické venózní 

insuficienci, dále bolesti a edémy traumatického p�vodu a bolesti po skleroterapii p�i 

chronické venózní insuficienci.   
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4.2.3 P�ípravky obsahující flavonoidy z citrusových plod� 
 

4.2.3.1 Potravní dopl�ky obsahující flavonoidy z citrusových plod� 
 
Allicor Speciál �esnek + vitamin tbl. Dia (85, 89) 

Výrobce: Naturvita a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 4 mg, Hesperidin 1 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Sušina �esneku 160 mg 

Vitamíny Betakaroten 20 mg, Vitamín C 30 mg, Vitamín E 12 mg 
Minerály a 
stopové prvky Chrom 7,5 µg, Selen 12,5 µg, Zinek 2,5 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
   
Dávkování: 4 tablety denn� 
 
Balení: 60 tablet 
 
Ú�inné látky �esneku jsou využívány jako antiseptikum, antimykotikum, 

anthelmintikum, digestivum, antisklerotikum, choleretikum, cholekinetikum, 

hypotonikum. 

P�ípravek se používá p�i st�evních potížích (zácpa, plynatost), p�i poruchách trávení 

(zvyšuje vylu�ování žlu�i), jako podp�rný prost�edek p�i onemocn�ní dýchacích cest 

a jako prevence hypertenze a ukládání cholesterolu. P�ípravek je vhodný pro 

diabetiky. 

    
 
Biloba Forte tbl. (85, 89) 

Výrobce: Naturvita a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 20 mg, Hesperidin 5 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy 

Sušený extrakt Ginkgo Biloba 40 mg, Sušený extrakt z vinných 
slupek 50 mg 

Vitamíny Vitamín E 10 mg 
Pomocné látky: údaje nedostupné 
 
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 60 tablet 
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P�ípravek má celou �adu p�íznivých ú�ink� – napomáhá dobré pr�chodnosti cév, 

zlepšuje zásobování mozku kyslíkem a živinami a p�ízniv� ovliv�uje pam��, zlepšuje 

prokrvení kon�etin, p�sobí preventivn� proti infarkt�m a vzniku mozkových p�íhod, 

má antioxida�ní ú�inky, zpomaluje proces zm�n souvisejících se stárnutím a 

zmír�uje potíže spojené se šum�ním a pískáním v uších. 

   
 
BLOOM Multivitamín Vitality Plus tbl. 60 složek (85, 86) 

Výrobce: Kabco Inc. 
Složení (1 tableta) 
 

Flavonoidy Rutin 8,33 mg, Hesperidin 8,33 mg, Citrusové bioflavonoidy 
41,67 mg, Kvercetin 8,33 mg 

Rostlinné 
extrakty a drogy 

Spirulina 333,33 mg, Wheat grass juice 33,33 mg, Barley grass 
juice 33,33 mg, Hydrilla 33,33 mg, Chlorela 33,33 mg, Ln�né 
semínko 33,33 mg, V�elí pyl 33,33 mg, Korejský ženšen 16,67 
mg, �esnek 3,33 mg, Propolis 3,33 mg, V�elí mate�í kaši�ka 1,67 
mg, Ovesné otruby 16,67 mg, Jable�ný pektin 16,67 mg, Brutnák 
3,33 mg, Slune�nicový olej 30 mg, Echinacea 2 mg, Ostropest�ec 
mariánský 4 mg, Zázvor ko�en 3 mg, Ginkgo biloba 4 mg, Paprika 
4 mg 

Vitamíny 

Vitamín A 5 000 IU (1,5 mg), Vitamín C 333,33 mg, Vitamín D 
133,33 IU (3,3 µg), Vitamín E 66,67 IU (55 mg), Vitamín B1 7,5 
mg, Vitamín B2 8,33 mg, Vitamín B3 20 mg, Vitamín B6 8,33 mg, 
Vitamín B12 50 µg, Kyselina pantotenová 8,33 mg, Kyselina 
listová 400 µg, Biotin 20 µg 

Minerální a 
stopové prvky 

Vápník 66,67 mg, Ho��ík 33,33 mg, Draslík 33,33 mg, Zinek 10 
mg, Mangan 1,67 mg, Molybden 20 µg, Jód 50 µg, M�� 170 µg, 
Selen 30 µg, Chrom 70 µg, Bór 330 µg, K�emík 1,67 mg 

Enzymy Bromelain 16,67 mg, Papain 16,67 mg, Amylasa 1,67 mg, Lipasa 
1,67 mg, Cellulasa 1,67 mg, Glutathion reduktasa 1,67 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti 

Cholin 16,67 mg, Inositol 8,33 mg, PABA 8,33 mg, Betaine HCL 
16,67 mg, L. Acidophilus 1,67 mg, L. Bulgaricus 16,67 mg 

Pomocné látky Síran sodný, celulóza, karboxymethylcelulóza, oxid k�emi�itý, 
kyselina stearová 

      
Dávkování: 1 tableta denn�    
 
Balení: 100 tablet 
 
Jedná se o p�írodní vysoce ú�inný multivitamínový p�ípravek s minerály a stopovými 

prvky obohacený o enzymy, bioflavonoidy, rostlinné výtažky a probiotickou kulturu. 

P�ípravek výrazn� posiluje imunitní systém a je prevencí ch�ipkových onemocn�ní a 

nachlazení. 
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Delpharmea Bellasin tbl. (85, 87) 

Výrobce: Garden State Nutritionals 
Složení (1 tableta) 
 

Flavonoidy 
Bioflavonoidy komplex 25 mg (Citrusové bioflavonoidy 5 mg, 
Semena z vinných hrozn� 5 mg, Hesperidin 5 mg, Rutin 5 mg, 
Kvercetin 5 mg) 

Rostlinné 
extrakty a drogy 

Bellasin komplex 695 mg (Guarana 397,5 mg, Ko�en zázvoru 100 
mg, Extrakt zeleného �aje 100 mg, Yerba mate list 27,5 mg, Cola 
extrakt 25 mg, Cimicifuga racemosa extrakt 10 mg, Schizandra 
plody 10 mg, Damiana extrakt 5 mg, Scutellaria extrakt 5 mg, 
Ženšen San-qi 5 mg, Kakaové boby 5 mg, Jujube plody 5 mg) 

Vitamíny Vitamín B6 5 mg 
Minerální a 
stopové prvky Ho��ík 50 mg 

Pomocné látky 

Hydrogenfosfore�nan vápenatý, mikrokrystalická celulóza, 
kyselina stearová, karboxymethylcelula, stearan ho�e�natý, oxid 
k�emi�itý, hydroxypropylmethylcelulóza, hyrdoxypropylcelulóza, 
barvivo E 171 

      
Dávkování: 1 tableta 2 × denn� (ráno a v poledne)   
  
Balení: 60 a 120 tablet 
 
Bellasin je vícesložkový p�ípravek speciáln� vytvo�ený k regulaci t�lesné hmotnosti 

p�ed nástupem a v pr�b�hu menopauzy. Obsahuje kombinaci p�írodních látek 

s pozitivním ú�inkem na snižování nežádoucího nár�stu t�lesné hmotnosti, omezuje 

zvyšování a distribuci t�lesného tuku a také vegetativní projevy menopauzy. P�ízniv� 

také ovliv�uje t�lesný metabolismus, stimuluje ob�hový systém, obnovuje ztracenou 

energii a p�ispívá k psychické pohod�. 
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Delpharmea CEM – M 50 Plus tbl. (87) 

Výrobce: Garden State Nutritionals 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy a 
rostlinné 
extrakty a drogy 

Kardiokomplex 200 mg (�esnek 150 mg, Zelený �aj – extrakt 25 
mg, Citrusové bioflavonoidy 25 mg) 

Vitamíny 

Vitamín C 90 mg, Vitamín E  30 mg, Niacin 30 mg, Kyselina 
pantotenová 10 mg, Vitamín B2 3,2 mg, Vitamín B6 3 mg, 
Vitamín B1 2,3 mg, Betakaroten 1,6 mg, Vitamín A (retinol – 
acetát) 0,8 mg, Vitamín B12 25 µg, Vitamín K 25 µg, Vitamín D 
10 µg, Kyselina listová 0,4 mg, Biotin 45 µg 

Minerální a 
stopové prvky 

Vápník 200 mg, Ho��ík 75 mg, Draslík 40 mg, Chlor 36 mg, Zinek 
15 mg, Železo 10 mg, Mangan 2 mg, M�� 0,5 mg, Jód 0,15 mg, 
Selen 40 µg, Chrom 25 µg, Molybden 25 µg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti Lykopen 0,25 mg 

Pomocné látky 
Mikrokrystalická celulóza (stabilizátor), kyrboxymethylcelulóza E 
466, kyselina stearová, stearan ho�e�natý, oxid k�emi�itý, 
hydroxypropylmethylcelulóza, hydroxypropylcelulóza E 463 

          
Dávkování: 1 tableta denn�    
 
Balení: 30 a 100 tablet 
 
P�ípravek je ur�en pro aktivní život po padesátce. Podporuje správnou funkci 

ob�hového systému a p�sobí p�ízniv� p�i  onemocn�ní srdce a cév, pomáhá 

snižovat hladinu cholesterolu a pozitivn� upravuje krevní tlak. P�írodní lykopen 

posiluje zrak, pomáhá chránit bu�ky p�ed poškozením volnými radikály a pomáhá 

snižovat riziko kardiovaskulárních onemocn�ní. P�ípravek také posiluje t�lesné a 

duševní funkce a zlepšuje mineralizaci kostí a funk�nost kloub�. 
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Delpharmea CEM – M ImunoStart tbl. (87) 

Výrobce:  Garden State Nutritionals 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy a 
rostlinné extrakty 
a drogy 

Imunostart komplex 150 mg (Citrusové bioflavonoidy 20 mg, 
Echinacea 50 mg, Shiitake houby extrakt 20 mg, Reishi houby 20 
mg, Zelený �aj extrakt 20 mg, Astragalus 20 mg) 

Vitamíny 

Vitamín C 90 mg, Vitamín E 30 mg, Niacin 20 mg, Kyselina 
pantotenová 10 mg, Vitamín B1 2 mg, Vitamín B2 2 mg, Vitamín 
B6 2 mg, Betakaroten 1,6 mg, Vitamín A 800 µg, Kyselina listová 
400 µg, Biotin 30 µg, Vitamín K 25 µg, Vitamín D 10 µg, Vitamín 
B12 6 µg 

Minerální a 
stopové prvky 

Vápník 162 mg, Fosfor 125 mg, Ho��ík 100 mg, Draslík 40 mg, 
Chlor 36 mg, Železo 18 mg, Zinek 15 mg, Mangan 2 mg, M�� 
500 µg, Jód 150 µg, Molybden 25 µg, Selen 25 µg, Chrom 25 µg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
 
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 60 tablet 
 
P�ípravek intenzivn� posiluje imunitní systém. Pomáhá posilovat a aktivovat obranné 

mechanismy organismu, p�ispívá ke snížení náchylnosti k nemocem a napomáhá 

zmírnit pr�b�h, zkrátit délku trvání a snížit po�et opakovaných onemocn�ní. P�ispívá 

k urychlené rekonvalescence a k celkovému posílení vy�erpaného organismu. 

  
 
Delpharmea CEM – M ImunoStart kids tbl. (87) 

Výrobce: Garden State Nutritionals 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy a 
rostlinné 
extrakty a drogy 

ImunoStart komplex 40 mg (Echinacea 30 mg, Citrusové 
bioflavonoidy 5 mg, Astragalus 5 mg) 

Vitamíny 

Vitamín C 60 mg, Niacin 10 mg, Vitamín E  10 mg, Vitamín B1 
1,05 mg, Vitamín B2 1,05 mg, Vitamín B6 1,05 mg, Vitamín A 
(retinol – palmitát) 0,605 mg, Betakaroten 0,145 mg, Vitamín D 
0,01 mg, Vitamín K 5 µg, Vitamín B12 3 µg, Kyselina listová 0,1 
mg, Biotin 0,01 mg 

Minerální a 
stopové prvky 

Vápník 22 mg, Ho��ík 8 mg, Fosfor 5 mg, Železo 5 mg, Zinek 5 
mg, Draslík 1 mg, Mangan 0,1 mg, M�� 0,05 mg, Jód 0,05 mg, 
Molybden 5 µg, Chrom 5 µg, Selen 5 µg 

Pomocné látky 
Sacharóza, kyselina stearová, kokosový olej, hydrogenfosfore�nan 
vápenatý, p�írodní p�íchu� pomeran�ová, oxid k�emi�itý, stearan 
ho�e�natý, um�lé barvivo E 110 
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Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 60 tablet 
 
CEM-M Imunostart pro d�ti je ideální v období zvýšeného rizika viróz, p�i 

opakovaných infekcích a p�i zvýšené t�lesné i duševní zát�ži. Vhodné je také 

podávání na za�átku školního roku. 

  
   
Delpharmea Naxin tbl. (86) 

Výrobce: Garden State Nutritionals 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Hesperidin 50 mg 

Rostlinné 
extrakty a drogy 

Tribulus terrestris 100 mg, Korejský ženšen 100 mg, Rozchodník 
50 mg, Jinan dvoulalo�ný 40 mg, Oves 10 mg, Lepidium myenii-
Maca 10 mg, Saw palmeto 10 mg, Withania somnifera 5 mg, 
Muira puama 5 mg, Kv�tový pyl 1 mg 

Vitamíny Niacin 30 mg 
Minerální a 
stopové prvky Zinek  25 mg, m�� 3 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
 
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 30 a 60 tablet 
 
Naxin je p�írodní p�ípravek pro muže, který pomáhá dlouhodob� zajistit siln�jší,  

delší a kvalitn�jší erekci a tím i celkov� zlepšuje sexuální výkon. Posiluje sebed�v�ru 

v sexuálním život� a dodává pot�ebnou energii. Naxin obsahuje p�írodní složky, 

které zlepšují krevní pr�tok t�lem, zvyšují fyzickou výkonnost, napomáhají muž�m 

vyrovnat se se stresujícími faktory a zkvalit�ují prožitek z plnohodnotného sexu. 

Tento p�ípravek je ur�en k dlouhodobému užívání. P�ípravek zlepšuje sexuální 

výkon zlepšuje a prodlužuje erekci p�ináší pocit pln�jší erekce p�ináší sebejistotu a 

sebed�v�ru zvyšuje energii a výdrž b�hem sexu zkvalit�uje sexuální prožitek. 
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Formule žíly tbl. (95) 

Výrobce: Goldim s.r.o. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 20 mg, Citrusové flavonoidy 100 mg 
Vitamíny Vitamín C 150 mg 
Minerální a 
stopové prvky Vápník 50 mg, Ho��ík 25 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
 
Dávkování: 1 až 2 tablety denn� 
 
Balení: 30 tablet 
 
P�ípravek zajiš�uje komplexní pé�i o celý žilní systém. Snižuje riziko vzniku 

k�e�ových žil, rozší�ených žilek a zán�tlivých proces� v cévním systému. Pomáhá 

také zmír�ovat svalové k�e�e. 

 
 
Hemodin tbl. (85, 106) 

Výrobce: Valosum a.s. 
Složení (1 tableta) 
 

Flavonoidy Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (diosmin, 
hesperidin; 90:10) 445 mg, Troxerutin 15 mg 

Rostlinné 
extrakty a drogy Aesculus hippocastanum (20% escin) 60 mg 

Minerální a 
stopové prvky 

Lamin Se (selenové kvasnice rodu S. cerevisiae; odpovídá 4,8 µg 
selenu) 25 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti Inulin 175 mg 

Pomocné látky Mastek, stearan ho�e�natý, mikrokrystalická celulóza 
 
Dávkování: 1 tableta denn�    
 
Balení: 30 tablet  
 
P�írodní složky p�ípravku se vzájemn� dopl�ují a p�ízniv� p�sobí p�i hemeroidech. 

Dále ovliv�ují žilní tonus, zpev�ují a ochra�ují cévní st�nu p�ed poškozením, 

zrychlují pr�chod st�evem a podílí se na zdravém trávení. P�ípravek je ur�en lidem, 

kte�í trpí vnit�ními nebo zevními hemeroidy, trpí akutní nebo chronickou formou 

hemeroid�, poci�ují špatné trávení v tlustém st�ev� nebo mají k�e�ové žíly. 
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Imuno C komplex tbl. (86) 

Výrobce: Klas s.r.o. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Kvercetin 30 mg, Rutin 25 mg, Citrusové bioflavonoidy 25 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Výtažek ze šípk� 25 mg 

Vitamíny Vitamín C 250 mg 

Pomocné látky Celulóza, methylcelulóza, fosfore�nan vápenatý, kyselina stearová, 
stearan ho�e�natý 

 
Dávkování: 1 až 2 tablety denn� 
 
Balení: 60 tablet 
 
P�ípravek se používá jako prevence virových a bakteriálních infekcí - stup�uje 

�innost imunitního systému. Hojí rány, popáleniny a krvácející dásn�. Posiluje jemné 

krevní kapiláry, potla�uje vnit�ní krvácení a hemeroidy. Pomáhá vytvá�et kolagen ve 

vazivu. P�i trombóze pomáhá bránit vzniku krevních sraženin. Brání poškození cév, 

pomáhá udržovat cévy �isté a pr�chodné. P�sobí siln� protirakovinn�, pomáhá 

eliminovat ú�inek r�zných rakovinných látek, brání tvorb� nitrosamin� (rakovinné 

látky). Používá se p�i vysokém obsahu cholesterolu a p�i zán�tu mo�ových cest. 

 
 
Nature´s Bounty Acerola C tbl. (88) 

Výrobce: Nature´s Bounty Inc. 
Složení (1 tableta) 
 

Flavonoidy Rutin 2,5 mg, Citrusové bioflavonoidy 5 mg, Hesperidinový 
komplex 1,8 mg 

Rostlinné 
extrakty a drogy Pohanka 15,7 mg, Šípky – prášek 2 mg, Acerola 5 mg 

Vitamíny Vitamín C 100 mg 
Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 100 tablet 
 
P�ípravek p�ízniv� ovliv�uje obranyschopnost a celkovou kondici organismu a je 

vhodný p�i nachlazení. Napomáhá p�i hojení ran a popálenin /hraje d�ležitou roli p�i 

tvorb� kolagenu). Pomáhá také p�i sklonech ke krvácení z dásní.    
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Nature´s Bounty Zelený zdroj tbl. (85, 88, 89) 

Výrobce: Nature´s Bounty Inc. 
Složení (1 tableta) 
 

Flavonoidy Rutin 8,33 mg, Citrusové bioflavonoidy 33,33 mg, Hesperidin 
3,33 mg, Kvercetin 8,33 mg 

Rostlinné 
extrakty a drogy 

Ženšen  16,66 mg, Ovesné otruby 8,33 mg, Spirulina 333,3 mg, 
Chlorela 33,3 mg, Brutnákový a slune�nicový olej 33,3 mg, Pýr 
plazivý 33,3 mg, Š�áva z je�menných klí�k� 33,3 mg, Olej ze 
ln�ných semínek 33,3 mg, V�elí pyl 33,3 mg, �esnek 3,33 mg, 
Sm�s bylin (t�apatka, ostropest�ec, zázvor, jinan dvoulalo�ný, 
kejenský pep�) 20 mg 

Vitamíny 

Betakaroten 3 mg, Vitamín B1 8,33 mg, Vitamín B2 8,33 mg, 
Vitamín B3 8,33 mg, Vitamín B6 8,33 mg, Vitamín B12 8,33 µg, 
Vitamín C 333,3 mg, Vitamín D 3,33 µg, Vitamín E 56 mg, 
Kyselina pantotenová 8,33 mg, Biotin 16,6 µg, Kyselina listová 
133 µg 

Enzymy Bromelain 6,66 mg, Papin 6,66 mg, Amylasa 1,66 mg, Lipasa 1,66 
mg, Proteasa 0,33 mg, Celulasa 0,83 mg 

Minerální a 
stopové prvky 

Bór 0,33 mg, Draslík 16,66 mg, Ho��ík 41,66 mg, Chróm 0,03 mg, 
Jód 0,05 mg, Mangan 1,33 mg, M�� 0,17 mg, Molybden 16,7 µg, 
Selen 8,4 µg, Vápník 83,3 mg, Zinek 5 mg, Železo 6 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti 

PABA 8,33 mg, Inositol 8,33 mg, Cholin bitartarát 16,66 mg, 
Betain hydrochlorid 6,66 mg, RNA 11,66 mg, DNA 3,33 mg, 
Karotenoidy 1,33 mg, Chlorofyl 1,33 mg, Acidophilus 8,33 mg, 
Pektin 8,33 mg, L – glutathion 1,66 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
   
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 60 tablet 
 
P�ípravek posiluje obranyschopnost organismu a zlepšuje fyzický i psychický stav. 

Zvyšuje také kondici. M�že sloužit jako prevence r�zných onemocn�ní. 

   
 
Q10 forte tbl. (85, 89) 

Výrobce: Naturvita a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 20 mg, Hesperidin 5 mg 
Vitamíny Vitamín C 30 mg 
Minerální a 
stopové prvky Zinek 3 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti Koenzym Q10  10 mg 

Pomocné látky Sorbitol, mikrokrystalická celulóza, stearan ho�e�natý, aspartam, 
p�írodní malinové aroma 
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Dávkování: 2 až 3 tablety denn� 
 
Balení: 60 tablet 
 
Koenzym Q10 je p�írodní látka, která se nachází v lidském t�le. Je nepostradatelná 

pro normální funkci srdce a je katalyzátorem reakcí životn� d�ležitých pro 

organismus.  Je sou�ástí bun��ných membrán, které zajiš�ují energii pro každý 

biochemický proces bun�k.   

P�ípravek snižuje zvýšený krevní tlak, snižuje riziko srde�ního infarktu, snižuje 

hypoxické poškození (poškození tkán� zp�sobené nedostatkem kyslíku, které 

zp�sobuje mrtvice, infarkt nebo chronická nedostate�ná cirkulace).  

 
 
Sanvita Vital 24 cps. (85, 107) 

Výrobce: Sanamed GMBH 
Složení (1 kapsle) 
        
Ranní kapsle: 
Rostlinné 
extrakty a drogy Ženšenový extrakt 25 mg, Mate�í kaši�ka 20 mg 

Vitamíny Vitamín A 0,8 mg, Vitamín C 60 mg, Vitamín D3 5 µg, Vitamín E 
10 mg 

Minerální a 
stopové prvky Ho��ík 100 mg, M�� 0,2 mg, Selen 25 µg 

   
Ve�erní kapsle: 
Flavonoidy Citrusové bioflavonoidy 70 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy 

�esnekový extrakt 200 mg, Baldriánový extrakt 6,5 mg, 
Medu�kový extrakt 30 mg 

Vitamíny 
Vitamín B1 1,1 mg, Vitamín B2 1,5 mg, Vitamín B6 1,6 mg, 
Vitamín B12 2 µg, Niacin 15 mg, Kyselina pantotenová 5 mg, 
Kyselina listová 0,1 mg, Biotin 0,1 mg 

Minerální a 
stopové prvky Zinek 10 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
   
Dávkování: 1 ranní kapsle po snídani a 1 ve�erní kapsle po ve�e�i   
 
Balení: ranní kapsle (30 kapslí), ve�erní kapsle (30 kapslí) 
    
P�ípravek má �íznivý vliv p�i onemocn�ní srdce a ob�hového systému, p�i zvýšené 

hladin� cholesterolu a p�i snížené imunit�. Dále p�ízniv� p�sobí na organismus p�i 

stresu, zvýšené únav�, p�i zhoršené kvalit� k�že, vzpružuje stárnoucí organismu. Má 
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blahodárný vliv na organismus chronicky nemocných a také po opera�ních 

zákrocích. 

 
     
Senior Formula tbl. (85, 89) 

Výrobce: 4Life Produkt Inc. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Citrusové bioflavonoidy 5 mg, Hesperidin komplex 1 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy 

Ginkgo biloba – listy 10 mg, Extrakt z k�ry borovice 1 mg, 
Extrakt z jadérek grep� 1 mg 

Vitamíny 

Vitamín C 60 mg, Niacin 10 mg, Kyselina pantotenová 3 mg, 
Betakaroten 1,77 mg, Vitamín B2 1,5 mg, Vitamín B6 1,5 mg, 
Vitamín B1 1,2 mg, Vitamín B12 1 µg, Kyselina listová 0,07 mg, 
Biotin 0,05 mg 

Minerální a 
stopové prvky 

Draslík 5 mg, Zinek 5 mg, Železo 3 mg, Mangan 0,8 mg, M�� 0,3 
mg, Chrom 0,05 mg, Molybden 0,025 mg, Jód 0,02 mg, Selen 0,02 
mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti 

Cholin 5 mg, Inositol 5 mg, PABA 4 mg, Betain (HCL) 3 mg, L – 
glutathion 1 mg, Lutein 0,5 mg, SOD 0,015 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 tableta 3 × denn� 
 
Balení: 30 a 90 tablet 
 
Jedná se o komplex vitamin� a minerál� k zabezpe�ení optimálních funkcí v 

organismu.  Cholin a inositol zasahují do metabolismu tuk� a zabra�ují usazování 

tuk� v játrech.  

Suplementace vitaminy a minerály vhodná zejména pro osoby staršího v�ku p�i 

nevyvážené strav�, po nemocech, p�i zvýšených nárocích organismu (duševních i 

fyzických).  

    
 
Swiss C – Mix p�írodní 500 mg cucací tbl. (85) 

Výrobce: Swiss Herbal Remedies LTD 
Složení (1 tableta) 
  
Flavonoidy Rutin 50 mg, Hesperidin 50 mg, Citrusové bioflavonoidy 50 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Šípkový extrakt 125 mg, Acerola 50 mg 

Vitamíny Vitamín C 500 mg 
Pomocné látky: údaje nedostupné 
       
Dávkování: 1 tableta obden 
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Balení: 30 a 90 tablet 
 
P�ípravek obsahuje mix ovocných cucacích tablet ze š�ávy a dužiny pomeran��, 

malin a �ervených hrozn�. Je vhodný p�i infekcích a únav�. 

 
   
Valoven elastic tbl. (85, 108) 

Výrobce: Valosum 
Složení (1 tableta) 
 

Flavonoidy Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (diosmin, 
hesperidin; 90:10) 500 mg 

Rostlinné 
extrakty a drogy Listnatec bodlinatý 110 mg 

Vitamíny Vitamín C 70 mg 
Pomocné látky Mastek, stearan ho�e�natý, mikrokrystalická celulóza 
 
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 30 tablet 
 
P�ípravek je vhodný pro osoby, které trápí k�e�ové žíly, otoky, bolesti a pocity 

t�žkých nohou, brn�ní a k�e�e dolních kon�etin, bércové v�edy žilního p�vodu a jiné 

projevy chronické žilní a lymfatické nedostate�nosti. 

 
 
Vinum tbl. (89, 104) 

Výrobce: Naturvita a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Komplex bioflavonoid� 25 mg (Rutin 20 mg, Hesperidin 5 mg) 
Rostlinné 
extrakty a drogy Sušený extrakt z vína 100 mg 

Vitamíny Vitamín C 15 mg 

Pomocné látky Sorbitol, mikrokrystalická celulóza, stearan ho�e�natý, 
hydroxypropylmethylcelulóza 

        
Dávkování: dosp�lí a d�ti od 9 let 1 tabletu denn� 
 
Balení: 60 tablet 
 
�ervené víno obsahuje bioflavonoidy, které v organismu p�ízniv� ovliv�ují pružnost 

a propustnost krevních cév, tím zlepšují krevní ob�h a p�ísun živin a energie.  
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P�ípravek p�sobí jako prevence mozkové mrtvice a infarktu.  Podporuje zlepšení 

krevního ob�hu.  

    
 
VITaMIN tbl. (85, 104) 

Výrobce: Naturvita a.s. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Rutin 10 mg, Hesperidin 2,5 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Gingko biloba 20 mg, Ženšen 10 mg 

Vitamíny 

Betakaroten 3 mg, Vitamín B1 1,05 mg, Vitamín B2 1,2 mg, 
Vitamín B3 13,5 mg, Kyselina pantotenová 4,5 mg, Vitamín B6 
1,5 mg, Vitamín B12 1 µg, Vitamín C 45 mg, Vitamín D3 2,5 µg, 
Vitamín E 7,5 mg, Biotin 75 µg, Kyselina listová 150 µg 

Minerální a 
stopové prvky 

Vápník 80 mg, Ho��ík 30 mg, M�� 500 µg, Zinek 7,5 mg, K�emík 
2,5 mg, 6elezo 1,4 mg, Selen 25 µg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti Koenzym Q10 10 mg 

Pomocné látky Sorbitol, k�emi�itam vápenatý, mikrokrystalická celulóza, stearan 
ho�e�natý, hydroxypropylmethylcelulóza 

 
Dávkování: d�ti od 12 let 1 tableta denn�, dosp�lí 2 tablety denn� 
 
Balení: 90 tablet 

Jako provitamín A byl použit p�írodní beta-karoten. Mimo vlastní specifické 

antioxida�ní ú�inky slouží jako bezpe�ný zdroj vitamínu A, který je nezbytný 

p�edevším pro dobrou funkci zraku. Široký komplex vitamín� �ady B je 

nepostradatelný pro �adu životních proces� - od regenerace bun�k až po 

bezchybný trávicí proces; vitamín B12 a kyselina listová se ú�astní krvetvorby, 

biotin je vitamínem pro krásnou a zdravou pokožku. D�ležitou složkou 

VITaMINu jsou antioxidanty (vitamín C, E a selen), které likvidují nebezpe�né 

volné radikály, vznikající v organismu vlivem zne�išt�ného životního prost�edí, 

stres� apod. Ú�inek antioxidant� zvyšují bioflavonoidy (rutin a hesperidin), které 

mají i další p�íznivé ú�inky na pružnost a pr�chodnost krevních kapilár. Vitamín 

D3 je nezbytný pro dobré využití vápníku. V dávkování p�írodních látek (žen-šen, 

gingko biloba) odpovídá dlouholetým poznatk�m p�írodní medicíny, koenzym 

Q10 má nesporn� p�íznivé ú�inky na dobrý stav cévního systému. Vápník a ho��ík 

dopl�ují p�íjem t�chto látek z b�žných potravin. Dávkování stopových prvk� je 

upraveno tak, aby byl kryt jejich deficit a organizmus jimi nebyl zbyte�n� 

p�et�žován. 
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Walmark Varixinal tbl. (88) 

Výrobce: Walmark s.r.o. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Hesperidin 100 mg 

Rostlinné 
extrakty a drogy 

Bor�vky 200 mg (extrakt 100:1 – 2 mg) (ekv. anthokyanozidy 500 
µg), Gotu kola 100 mg (extrakt 4:1 – 25 mg), Ko�ský kaštan 1000 
mg (extrakt 6:1 – 166,7 mg) (ekv. aescin 33,3 mg), Listnatec 
bodlinatý 800 mg (extrakt 4:1 – 200 mg) 

Vitamíny Vitamín C 250 mg 

Pomocné látky 

Hydrogenfosfore�nan vápenatý, mikrokrystalická celulóza, 
karboxymethylcelulóza, maltodextrin, oxid k�emi�itý, stearát 
ho�e�natý, sojový protein, hydroxypropylmethylcelulóza, 
kuku�i�ný škrob, sorbitol 

         
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 30 a 90 tablet 
 
Varixinal je doporu�en lidem, kte�í trpí k�e�ovými žilami a dalšími projevy 

chronické žilní nedostate�nosti. Obsahuje lé�ivé rostliny, které posilují a stabilizují 

cévní st�ny, snižují tvorbu otok� a mod�in a zlepšují prokysli�ení a prokrvení tkání. 

Složení je dopln�no vitamínem C a bioflavonoidem hesperidinem, které výrazn� 

p�ispívají k posílení cévní st�ny. 

Varixinal p�ízniv� ovliv�uje pr�chodnost a funk�nost žilního systému, napomáhá 

v p�ípadech hemeroid�, pozitivn� p�sobí p�i pocitech t�žkých nohou a pomáhá 

zmenšit otoky a bolestivost dolních kon�etin.   

 
 
Westcan Vitamin C 500 mg + bioflavonoidy tbl. (109) 

Výrobce: UNIOS Pharma s.r.o. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Citrusové bioflavonoidy 10 mg 
Vitamíny Vitamín C 500 mg 
Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 100 tablet 
 
P�ípravek zvyšuje odolnost proti infekcím a únav�, zvlášt� v jarních a zimních 

m�sících. P�edností tohoto výrobku je obsah flavonoid�, které p�sobí spole�n� 
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s vitamínem C a podporují jeho ú�inek. Tato forma vitamínu c je vhodná pro osoby 

se zvýšenými nutri�ními nároky a pro sportovce. 

   

4.2.3.2 Registrované lé�ivé p�ípravky obsahující flavonoidy z citrusových plod� 
 
Detralex tbl. (105) 

Výrobce: Les Labratoires Servier Industrie 
Složení (1 tableta) 
 

Flavonoidy Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce 500 mg (diosmin 
450 mg, hesperidin 50 mg) 

Pomocné látky 

Sodná s�l karboxymethylškrobu, mikrokrystalická celulóza, 
želatina, magnesium-stearát, mastek, glycerol, 
hydroxypropylmethylcelulóza, makrogol 6000, natrium-lauryl-
sulfát, oxid titani�itý, barviva (�ervený a žlutý oxid železitý) 

 
Dávkování:  

Chronická žilní nedostate�nost: 2 tablety denn� v jedné nebo dvou 

rozd�lených dávkách 

Hemoroidální onemocn�ní: 6 tablet denn� b�hem prvních 4 dní, poté 4 tablety 

denn� b�hem následujících 3 dní; udržovací dávka je 2 tablety denn� 

 
Balení: 30 a 60 potahovaných tablet 
 
P�ípravek se používá k lé�b� p�íznak� a projev� chronické žilní insuficience dolních 

kon�etin (pocit tíhy, bolest, no�ní k�e�e, edém, trofické zm�ny v�etn� bércových 

v�ed�). Používá se také k lé�b� akutní ataky hemoroidálního onemocn�ní, k základní 

lé�b� subjektivních p�íznak� a funk�ních objektivních projev� hemoroidálního 

onemocn�ní. 
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Cyclo 3 Fort cps. (105) 

Výrobce: Pierre Farbe Médicament 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy Hesperidinum methylchalconum 150 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Rusci extractum siccum 150 mg 

Vitamíny Acidum ascorbicum 100 mg 

Pomocné látky Polyethylénglykol, aerosil, talek, stearan ho�e�natý, želatina, oxid 
titani�itý 

 
Dávkování: Obvyklá dávka ve flebologii a gynekologii je 1 kalsle 2 × denn�; p�i 

lé�b� hemeroid� je po�áte�ní dávka 2 až 3 kapsle 2 × denn�, udržovací lé�ba 1 

kapsle 2 × denn� 

 
Balení: 30 kapslí 
 
P�ípravek se používá k lé�b� projev� chronické žilní a lymfatické nedostate�nosti ve 

flebologii (bolesti nohou, pocity t�žkých nohou, otoky, parestézie, k�e�e v lýtkovém 

svalu. V gynekologii se užívá k lé�b� metroragie p�i užívání antikoncep�ních tablet 

nebo p�i zavedeném nitrod�ložním t�lísku. Dále se užívá k lé�b� hemeroid�. 
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4.2.4 P�ípravky obsahující izoflavonoidy 
 

4.2.4.1 Potravní dopl�ky obsahující izoflavonoidy 
 
Estromenox tbl. (85, 110) 

Výrobce: Purus s.r.o. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Sójové izoflavony extrakt (genistein, daidzein) 70mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy 

Pyl perga 250 mg, Cimicifugae racemosa 20 mg, Grapefruitová 
semena extrakt 20 mg, Propolis extrakt 10 mg 

Vitamíny Vitamín C 30 mg 
Minerální a 
stopové prvky Selen 2,5 µg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti Koenzym Q10  5 mg 

Pomocné látky Sorbitol, polyvinylpyrrolidon, polyethylenglykol 6000, stearan 
ho�e�natý, menthol 

        
Dávkování:  1 až 2 tablety d�nn�       
 
Balení: 30 tablet 
 
Estromenox je p�írodní p�ípravek ze sm�si v�elích produkt�, výtažk� z rostlin, 

koenzymu Q10, selenu a vitamínu C. Výrobek je koncipován na bázi výtažku 

rostliny Cimicifuga racemosa, pylu perga a sojových izoflavon�. 

P�ípravek p�ízniv� ovliv�uje metabolismus kostních bun�k a brání ztrátám kostní 

hmoty, snižuje riziko osteoporózy, rakoviny prsu a tlustého st�eva, zmír�uje potíže 

provázející období klimakteria, jako jsou návaly horka a pocení, poruchy spánku, 

problémy se soust�ed�ním, nep�íjemné vysychání sliznic a syndrom chronické únavy, 

podporuje odolnost proti bakteriím a virovým onemocn�ním, zvyšuje p�irozenou 

obranyschopnost organismu, duševní a t�lesnou výkonnost, upravuje celkový krevní 

obraz, pomáhá snižovat hladinu cholesterolu, obnovuje hormonální a duševní 

rovnováhu p�irozenou cestou. 
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Femiflavon tbl. (85, 103) 

Výrobce: Favea s.r.o. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Izoflavony �erveného jetele 30 mg 
Vitamíny Vitamín B6 1 mg, Kyselina listová 0,1 mg 
Pomocné látky: údaje nedostupné 
 
Dávkování: 1 tableta denn�   
 
Balení: 30 a 60 tablet 
 
P�ípravek se používá k p�edcházení a tlumení tzv. klimakterických obtíží u žen 

v období menopauzy. P�i správném a pravidelném používání významn� pomáhá ke 

zmírn�ní �i úplnému vymizení typických obtíží spojených s menopauzou, jako jsou 

návaly horka a pocení, únava, zm�ny nálady, suchost k�že a sliznic, zvýšené 

vypadávání vlas�, celková fyzická a duševní nepohoda.  

P�ípravek rovn�ž brzdí tendence k poruchám látkové p�em�ny mající za následek 

�ídnutí a lomivost kostí, vyšší hladiny cholesterolu, rozvoj srde�n� cévních 

onemocn�ní, nástup a rozvoj n�kterých druh� zhoubného bujení �i rozvoj 

degenerativního onemocn�ní nervového systému. 

P�ídavek vitamínu B6 a kyseliny listové má za úkol p�ízniv� ovlivnit p�ípadné 

zvýšení hladiny homocysteinu.   

 
 
Femiflavon forte tbl. (85) 

Výrobce: Favea s.r.o. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Izoflavony z �erveného jetele 40 mg 

Rostlinné 
extrakty a drogy 

Extrakt ze semen Silybum marianum 50 mg (standardizovaný na 
20% obsah silybinu), Extrakt z plod� a list� Vitis vinifera 50 mg 
(standardizovaný na 0,1% obsah t-resveratrolu), P�írodní 
karotenoidy �asy Dunaliella salina 4 

Vitamíny Vitamín B6 4 mg, Vitamín B12 2 µg, Kyselina listová 0,4 mg 
Ostatní ú�inné 
sou�ásti Nerozpustná vláknina 250 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 tableta d�nn�    
 
Balení: 30 a 60 tablet 
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Femiflavon fotre p�sobí proti zm�nám, které v organismu probíhají v období 

menopauzy a postmenopauzy. 

�ervený jetel obsahuje vysoký podíl izoflavon�. Extrakt z ostropest�ce mariánského 

obsahuje komplex flavonoid�, p�edevším flavolignan�, které mají antioxida�ní 

ú�inky a byla prokázána také aktivita chemoprotektivní a protizán�tlivá. Extrakt 

z plod� a list� vinné révy obsahuje komplex silných antioxidant� v �ele 

s resveratrolem. Extrakt snižuje lomivost kapilár a agregaci krevních desti�ek. 

Chrání také kožní kolagen. Karotenoidy z �asy Dunaliella salina mají silné 

antioxida�ní ú�inky. Chrání k�ži p�ed poškozením UV zá�ením. 

 
 
Isoflavone cps. (111) 

Výrobce: Sanamed GmbH 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy Izoflavony celkem 40 mg (Genistein 10 mg, Daidzein 10 mg) 
Rostlinné 
extrakty a drogy Sójový extrakt  100 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 kapsle denn� 
 
Balení: 30 kapslí 
 
P�ípravek je vhodný pro ženy v období klimakteria. Je vhodný také pro ženy po 

onkologických operacích a pro ženy, které jsou alergické na v�elí produkty.P�sobí 

p�ízniv� p�i návalech horka a potu, p�i depresích, závratích, poruchách koncentrace, 

únav�, migrénách a dalších projevech provázejících klimakterium. 

     
                                                              
Isoflavony cps. pro ženy (85) 

Výrobce: Noventis s.r.o. 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy Izoflavony 10 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Brutnákový olej 200 mg, Pupalkový olej 200 mg 

Vitamíny Vitamín E 8 mg 

Pomocné látky Želatina, glycerolmonostearát, monoglycerid slune�nicového oleje, 
glycerol, barvivo E171, E172 

        
Dávkování: 1 až 5 kapslí denn�   



 

 - 80 -  

 
Balení: 30 a 60 m�kkých želatinových kapslí 
 
P�ípravek obsahuje izoflavony daidzein a genistein získané ze sojových bob�. 

V kombinaci s kyselinou �-linolenovou z brutnákového a pupalkového oleje upravují 

hladinu tuk� a cholesterolu v krvi, �ímž snižují riziko onemocn�ní srdce a cév. 

Izoflavony p�sobí u žen p�ízniv� na projevy premenstrua�ního syndromu, mírní 

potíže v menopauze.  

 
 
Klimenol cps. (85) 

Výrobce: Generica s.r.o. 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy Sójové izoflavony 125 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy 

Cimicifuga racemosa 20 mg, Extrakt angelika sinensis 25 mg, 
Extrakt trifolium pretense 20 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 až 2 kapsle denn�    
 
Balení: 30 kapslí 
 
Komplex sojových izoflavon� chrání organismus p�ed vznikem rakoviny, hlavn� 

prsního a d�ložního karcinomu a má p�íznivý vliv proti kornat�ní srde�ních tepen. 

Pomáhá také odstra�ovat klimakterické potíže. Cimicifuga racemosa má podobné 

ú�inky jako komplex sojových izoflavon�. Trifolium pratense je používán kv�li 

vysokému obsahu izoflavonových látek, které vykazují slabou estrogenní aktivitu a 

jsou spojovány s �adou pozitivních zdravotních ú�ink� v pr�b�hu menopauzy. 

Angelika sinensis pozitivn� ovliv�uje náladovost a zvyšuje obranyschopnost 

organismu. 

Sm�s vitamín� B6, D3 a K1 ú�inn� p�edchází osteoporóze, stejn� jako vitamín D3 ve 

spojení se sojovými fytoestrogeny aktivn� podporují vst�ebávání vápníku a jeho 

ukládání do kostní tkán�.  
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Menoflavon cps. (85, 112) 

Výrobce: Melbrosin International 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy a 
rostlinné extrakty 
a drogy 

Standardizovaný extrakt z �erveného jetele  
(odpovídá 40 mg izoflavon�) 

Pomocné látky Celulóza, laktóza, oxid titani�itý, chlorofyl 
 
Dávkování: 1 až 2 kapsle denn�     
 
Balení: 30 a 60 kapslí 
 
Jedná se o potravní dopln�k vyrobený ze standardizovaného extraktu z �erveného 

jetele. Pomáhá zvlášt� ženám starším 45 let s udržováním jejich pohody a vitality. Je 

ur�en ženám trpícími obvyklými zdravotními problémy spojenými p�evážn� 

s p�echodem. 

 
 
Menoflavon forte cps. (112) 

Výrobce: Melbrosin International 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy a 
rostlinné extrakty 
a drogy 

Standardizovaný extrakt z �erveného jetele  
(odpovídá 80 mg izoflavon�) 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 kapsle denn� 
 
Balení: 30 kapslí 
 
Jedná se o potravní dopln�k vyrobený ze standardizovaného extraktu z �erveného 

jetele. Pomáhá zvlášt� ženám starším 50 let s udržováním jejich pohody a vitality. Je 

ur�en ženám trpícími v�tšími zdravotními problémy spojenými p�evážn� 

s p�echodem. 
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Menoflavon Osteo cps. (112) 

Výrobce: Melbrosin International 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy a 
rostlinné extrakty 
a drogy 

Standardizovaný extrakt z �erveného jetele  
(odpovídá 50 mg izoflavon�) 

Vitamíny a 
minerální a 
stopové prvky 

Osteokomplex (Vápník, ho��ík, vitamín D3, zinek, m��) 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
 
Dávkování: 1 až 2 kapsle denn�  
 
Balení: 30 kapslí 
 
P�ípravek je ur�en pro ženy trpícími zdravotními problémy spojenými s p�echodem, 

zejména s hustotou kostí. 

 
 
Minapent cps. (106) 

Výrobce: Valosum a.s. 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy Izoflavony �erveného jetele 150 mg 

Rostlinné 
extrakty a drogy 

Plošti�ník hroznatý oddenek 10 mg, Smldinec chlupatý ko�en 60 
mg, And�lika �ínská ko�en 125 mg, Kozinec blanitý ko�en 100 
mg, Šalv�j léka�ská list 148 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 kapsle 1 až 2 × denn� 
 
Balení: 30 a 60 kapslí    
 
P�ípravek tlumí návaly horka, pocení, únavu a nespavost. Zmír�uje i projevy úzkosti, 

náladovost, podrážd�nost (harmonizuje psychické a emo�ní výkyvy). Snižuje riziko 

osteoporózy a cévních poruch. Rostlinné látky jsou zam��ené na citlivou regulaci 

hormonální rovnováhy ženy v období klimakteria a p�ináší zmírn�ní všech 

souvisejících stav�. 
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Minapent Balance cps. (106) 

Výrobce: Valosum a.s. 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy Izoflavony �erveného jetele 300 mg 

Rostlinné 
extrakty a drogy 

Smldlinec chlupatý 30 mg, And�lika �ínská 25 mg, Kozinec 
blanitý 20 mg, Šalv�j léka�ská 23,5 mg, Brusinka kanadská 55 mg, 
T�ezalka te�kovaná 60 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 až 2 kapsle denn�   
 
Balení: 30 kapslí 
 
Minapent Balance p�ízniv� p�sobí na fyzickou a duševní rovnováhu ženy v období 

klimakteria. Obsažené aktivní látky p�sobí  na harmonizaci psychických a emo�ních 

projev� (zlepšení psychického rozpoložení a depresivních nálad, zmírn�ní 

podrážd�nosti, úzkostlivosti a emo�ní lability), zmírn�ní nep�íjemných t�lesných 

projev� (návaly horka, únava, nespavost), snižování rizika dalších onemocn�ní 

(osteoporóza a kardiovaskulární onemocn�ní), snižování rizika inkontinence a na 

podporu vitality ženy a t�lesnou hmotnost. 

 
 
Rotklee Plus Soja Kapslen (85, 111) 

Výrobce: Okopharm Vertriebs GmbH 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy Extrakty obsahují celkem 30 mg izoflavon� 
Rostlinné 
extrakty a drogy 

Extrakt z �erveného jetele 40% (odpovídá 1,2 g �erveného jetele) 
50 mg, Extrakt ze sójových bob� 40% (odpovídá 7,5 g sojových 
bob�) 25 mg 

Vitamíny Vitamín E 9 mg 
Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 kapsle denn� 
 
Balení: 30 kapslí 
 
�ervený jetel a sója pat�í k nejbohatším zdroj�m rostlinných estrogen�. Preparát je 

vhodný zejména pro ženy v období klimakteria a p�i potížích jako jsou návaly horka 

a potu, deprese, závrat�, poruchy koncentrace, únava, bolesti hlavy, bušení srdce, 

podrážd�nost, nespavost. 
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Sarapis Soja cps. (111) 

Výrobce: Sanamed GmbH 
Složení (1 kapsle) 
 
Flavonoidy Extrakty obsahují celkem 25 mg izoflavon� 

Rostlinné 
extrakty a drogy 

Lyofilizovaná v�elí mate�í kaši�ka 24 mg, Kv�tní pyl 180 mg, 
Fermentovaný pyl 100 mg, Extrakt ze sójových bob� 37,5 mg, 
Extrakt z �erveného jetele 25 mg 

Vitamíny Vitamín C 20 mg 
Minerální a 
stopové prvky Železo 3 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 kapsle 2× denn� 
 
Balení: 30 a 60 kapslí 
 
Preparát spojuje výhody klasického Sarapisu s mate�í kaši�kou a pylem s výhodami 

plynoucími z jeho dopln�ní o fytoestrogeny ze sóji a �erveného jetele. Tímto 

zajiš�uje komplexní ú�inek v období klimakteria p�i návalech horka a potu, bušení 

srdce, migrénách, nespavosti, závratích, podrážd�nosti, úzkostlivosti, depresích, 

zvýšené únav� a snížení libida. P�ízniv� p�sobí p�i mo�ové inkontinenci a suchosti 

k�že a sliznic. Podporuje také snížení rizika centrální mozkové p�íhody. 

P�ízniv� p�sobí také p�i osteoporóze, neplodnosti, hyperandrogenních stavech a jimi 

zap�í�in�nými poruchami menstruace i u žen v reproduk�ním v�ku. 

   
 
Soja Plus cps. (111) 

Výrobce: Okopharm Vertriebs GmbH 
Složení (1 kapsle) 
 

Flavonoidy 15 mg izoflavon� (z extraktu ze sojových bob�), Bioflavonoidy 
25 mg 

Rostlinné 
extrakty a drogy 

V�elí mate�í kaši�ka 12,5 mg, Kv�tní pyl 140 mg, Extrakt ze 
sójových bob� 150 mg, Šalv�jový extrakt 9 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 2 kapsle denn� 
 
Balení: 45 kapslí 
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P�ípravek je vhodný zejména pro ženy v období klimakteria. Tlumí nep�íjemné 

pocity, jako jsou návaly horka a potu, bolesti hlavy, deprese, poruchy koncentrace, 

únava, nespavost, podrážd�nost aj. Snižuje také vypadávání vlas� a lomivost neht�. 

   
 
Swiss Estrovone (isoflavony) tbl. (85) 

Výrobce: Swiss Herbal Remedies 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy a 
rostlinné extrakty 
a drogy 

NovasoyTM sójový extrakt 50 mg (standardizovaný na 40 % 
izoflavon�) 

Pomocné látky Fosfore�nan vápenatý, celulóza, stearan ho�e�natý 
        
Dávkování: 1 až 2 tablety denn�   
 
Balení: 30 a 90 tablet 
 
P�ípravek podporuje zachování normálního pr�b�hu menopauzy, udržuje správnou 

rovnováhu hormon� v organismu, podporuje zachování správných 

kardiovaskulárních funkcí a správných funkcí zdravých prsních a st�evních tkání, 

p�edchází osteoporóze a pomáhá snižovat hladinu cholesterolu.  
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4.2.5 P�ípravky obsahující flavonoidy blíže nespecifikovaného složení 
 

4.2.5.1 Potravní dopl�ky obsahující flavonoidy blíže nespecifikovaného složení 
 
C Plus Flavonoid (89) 

Výrobce: 4Life Product Inc. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Bioflavonoidy 100 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Šípek 100 mg 

Vitamíny Vitamín C 75 mg 
Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: D�ti 1 až 2 tablety denn� 

         Dosp�lí 1 až 2 tablety 3 × denn�   

 

Balení: 100 tablet 
 
P�ípravek pomáhá hojit rány, popáleniny a krvácející dásn�, stup�uje ú�inek lék� 

podávaných p�i infekci mo�ových cest. Pomáhá také p�i snižování cholesterolu 

v krvi. P�sobí preventivn� proti vzniku virových a bakteriálních onemocn�ní a 

posiluje imunitní systém. Bioflavonoidy spolu s vitamínem C chrání vnit�ní strukturu 

kapilár. 
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MedPharma Multivitamín s minerály + extra C tbl. (90) 

Výrobce: MedPharma s.r.o. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Bioflavonoidy 20 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Šípky 3 mg, Acerola 10 mg, Echinacea 50 mg, Ženšen 50 mg 

Vitamíny 

Vitamín C 150 mg, Vitamín E 30 mg, Vitamín B1 5 mg, Vitamín 
B2 5 mg, Vitamín B3 20 mg, Vitamín B5 10 mg, Vitamín B6 5 
mg, Vitamín B12 0,02 mg, Vitamín D2 0,01 mg, Vitamín K 0,03 
mg, Betakaroten 2 mg, Kyselina listová 0,4 mg, Biotin 0,03 mg 

Minerální a 
stopové prvky 

Ho��ík 100 mg, Vápník 75,2 mg, Fosfor 58 mg, Draslík 20 mg, 
Železo 18 mg, Zinek 15 mg, Mangan 2,5 mg, M�� 2 mg, Bór 0,15 
mg, Jód 0,15 mg, Chrom 0,03 mg, Molybden 0,03 mg, Selen 0,03 
mg, Cín 0,01 mg, K�emík 0,01 mg, Vanad 0,01 mg, Nikl 2 µg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti 

Cholin 15 mg, Inositol 15 mg, L – cystin 8 mg, Betain 5 mg, 
PABA 5 mg, L – glutathion 2,5 mg, Koenzym Q10 1 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
         
Dávkování: 1 tableta denn�, nejlépe po jídle 
 
Balení: 37, 67 a 107 tablet 
 
Multivitamin s minerály obsahuje 42 složek, které jsou nezbytné k r�stu lidského 

t�la, zachování vitality a celkov� dobré kondice. P�ípravek dopl�uje nedostatek 

vitamín�, minerál� a dalších látek v organismu, který vzniká nevhodným životním 

stylem. 

 
 
Sundermin tbl.  (Beta-caroten) (89, 91) 

Výrobce: Rapeto a.s. 
Složení (denní dávka) 
 
Flavonoidy Flavonoidový komplex 29,00 mg 
Vitamíny Betakaroten 10 000 IU, Vitamín E 4,9 mg 
Pomocné látky: údaje nedostupné 
         
Dávkování: 2 tablety 1 × denn�, p�i delším pobytu na slunci 2 tablety 2 × denn� 
   
Balení: 60 tablet 
 
P�ípravek je ur�en k ochran� pokožky p�ed UV zá�ením, k posílení zraku a p�sobí 

proti stárnutí k�že. Betakaroten p�ispívá k ochran� organismu p�ed škodlivými 
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ú�inky volnývh radikál�. Vitamín E a komplex flavonoid� aktivn� posilují 

antioxida�ní ú�inky p�ípravku. 

    
 
VitaHarmony Brumlík Cumlík past.  (90) 

Výrobce: M.C.O. CO. USA 
Složení (1 pastilka) 
 
Flavonoidy Bioflavonoidy 2 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Šípky 6 mg, Echinacea 60 mg 

Vitamíny 

Vitamín C 250 mg, Vitamín D3 10 µg, Vitamín E 6,6 mg, Vitamín 
B1 1,05 mg, Vitamín B2 1,2 mg, Vitamín B3 3,6 mg, Vitamín B6 
1,05 mg, Vitamín B12 1,06 µg, Kyselina pantotenová 3 mg, 
Betakaroten 200 µg, Biotin 3,3 µg, Kyselina listová 10 µg  

Minerální a 
stopové prvky Vápník 9,9 mg, Draslík 1 mg, Zinek 50 µg, Jód 10 µg, M�� 3 µg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti L – lysin 2 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
       
Dávkování: 1 pastilka denn� 
 
Balení: 60 pastilek   

BRUMLÍK CUMLÍK® jsou cumlavé multivitaminové pastilky s minerály. Navíc 

obsahují 250 mg vitaminu C, echinaceu, šípkový prášek s bioflavonoidy a 

betakaroten. Tyto látky výrazn� podporují imunitní systém d�tského organismu 

zejména v období zvýšeného výskytu virových a bakteriálních infekcí. Medvídková 

butylka obsahuje medv�dí kamarády kyselkavé p�írodní pomeran�ové a citrónové 

p�íchuti. 
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Walmark Femine Plus tbl. (88) 

Výrobce: Walmark s.r.o. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Bioflavonoidy 10 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy 

Brutnákový olej 10 mg, P�esli�ka rolní 25 mg, Vitex Agnus – 
Castus 200 mg, Vojt�ška 5 mg 

Vitamíny 

Betakaroten 2 mg, Vitamín B1 7,5 mg, Vitamín B2  10 mg, 
Vitamín B3 18 mg, Vitamín B5 13,5 mg, Vitamín B6 10 mg, 
Vitamín B12 5 µg, Vitamín C 120 mg, Vitamín D 2,5 µg, Vitamín 
E 41,3 mg, Biotin 50 µg, Kyselina listová 300 µg 

Minerální a 
stopové prvky 

Ho��ík 57 mg, Chrom 10 µg, Jód 9,5 µg, Mangan 500 µg, Selen 50 
µg, Vápník 63 mg, Zinek 10 mg, Železo 12 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti Cholin 10 mg, Inositol 10 mg,  

Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 tableta denn� 
 
Balení: 30 a 60 tablet 
 
P�ípravek je ur�en pro ženy v každém v�ku. Snižuje potíže ozna�ované jako 

premenstrua�ní syndrom a tlumí nep�íjemné projevy období p�echodu. P�ízniv� 

ovliv�uje hormonální nerovnováhu. Podporuje normální �innost srdce a krevního 

ob�hu. P�ízniv� p�sobí na zdravý r�st vlas�, neht� a zub�. Celkov� posiluje 

organismus. 

   
 
Walmark Mar�ánci Imunaktiv tbl. (88) 

Výrobce: Walmark s.r.o. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Bioflavonoidy 50 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Šípky 10 mg 

Vitamíny Vitamín C 60 mg, Vitamín A 800 µg, Vitamín B1 1,4 mg, Vitamín 
B2 1,6 mg, Vitamín B3 18 mg, Vitamín B5 6 mg, Vitamín B6 2 
mg, Vitamín B12 1 µg, Vitamín D3 5 µg, Vitamín E 10 mg, Biotin 
150 µg, Kyselina listová 200 µg 

Minerální a 
stopové prvky Zinek 5 mg, Jód 150 µg, Draslík 1 mg, Vápník 10 mg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti WGP beta glukan 10 mg, Lysin 20 mg, PABA 250 µg 

Pomocné látky 
Xylitol, hydrogenfosfore�nan vápenatý, aroma pomeran� (jahoda), 
kyselina stearová, kyselina jable�ná, stearan ho�e�natý, aspartam, 
vanilin, acesulfam K 
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Dávkování: 1 tableta denn� po jídle, rozpustit v ústech 
 
Balení: 30 a 100 žvýkacích tablet 
 
Jedná se o komplexní multivitamínový a minerální p�ípravek pro d�ti ve form� 

cucacích tablet. Každá tableta obsahuje všechny pot�ebné látky v optimáln� 

vyvážených dávkách, které jsou nezbytné pro zdravý r�st a vývoj dít�te. Komplex 

ú�inných látek Imunaktiv navíc pomáhá posilovat p�irozenou obranyschopnost 

d�tského organismu. Mar�ánci obsahují také xylitol, který tabletám dodává lahodnou 

chladivou chu� a zárove� zabra�uje vzniku zubního kazu. 

P�ípravek p�ízniv� ovliv�uje obranyschopnost, pomáhá udržovat vitalitu a celkov� 

dobrý zdravotní stav, p�ízniv� ovliv�uje pam��ové schopnosti dít�te a podporuje 

chu� k jídlu. 

   
 
Walmark Mar�ánci s oligosacharidy tbl. (88) 

Výrobce: Walmark s.r.o. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Bioflavonoidy 2 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy Šípky 6 mg 

Vitamíny 

Vitamín A (1650 IU) 495 µg, Vitamín B1 0,7 mg, Vitamín B2 0,8 
mg, Vitamín B3 3,6 mg, Vitamín B5 2,8 mg, Vitamín B6 1 mg, 
Vitamín B12 1 µg, Vitamín C 45 mg, Vitamín D (200 IU) 5 µg, 
Vitamín E (6,9 IU) 4,6 mg, Kyselina listová 10 µg, Biotin 3 µg 

Minerální a 
stopové prvky Vápník 10 mg, Zinek 50 µg, Jód 10 µg, Draslík 1 mg, M�� 3 µg 

Ostatní ú�inné 
sou�ásti Lysin 2 mg, PABA 250 µg, Oligosacharidy 50 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 1 žvýkací tableta denn� 
 
Balení: 30 a 100 žvýkacích tablet 
 
Obsah jednoho bonbonu kryje denní pot�ebu vitamín� a minerál� u d�tí. 

Fruktooligosacharidy p�edstavují nezbytnou živinu pro bakterie prosp�šné 

v zažívacím traktu, podporují jejich r�st  a tím mají výrazný vliv na celkovou kondici 

a zdraví dít�te. 
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Walmark Vitavision tbl. (88) 

Výrobce: Walmark s.r.o. 
Složení (1 tableta) 
 
Flavonoidy Bioflavonoidy 50 mg 
Rostlinné 
extrakty a drogy 

Bor�vky 1000 mg (extrakt 100:1 – 10 mg) (ekv. anthokyanizidy 
2,5 mg), Aksamitník vzp�ímený 190 mg  (extrakt 20:1 – 9,5 mg) 

Vitamíny Betakaroten 3 mg 
Ostatní ú�inné 
sou�ásti Lutein 2 mg 

Pomocné látky: údaje nedostupné 
        
Dávkování: 2 tablety denn� 
 
Balení: 30 tablet 
 
P�ípravek je vhodný p�i únav� o�í a šerosleposti. P�ispívá ke zlepšení ostrosti vid�ní. 

Napomáhá chránit o�i p�ed škodlivým slune�ním zá�ením a jinými škodlivými vlivy 

(nap�. práce s PC). Je také vhodný pro osoby se zvýšeným rizikem makulární 

degenerace a zákalu, tj. starší lidé, diabetici �i ku�áci. 
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4.3 LÉKOVÉ FORMY P�ÍPRAVK� 
 
 
 
Graf �. 1 Celkové zastoupení jednotlivých lékových forem u p�ípravk� 
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Graf �. 2 Procentuální zastoupení jednotlivých lékových forem u p�ípravk� 
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Graf �. 3 Zastoupení jednotlivých lékových forem u p�ípravk� obsahujících rutin 
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Graf �. 4 Zastoupení jednotlivých lékových forem u p�ípravk� obsahujících 
citrusové flavonoidy 
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Graf �. 5 Zastoupení jednotlivých lékových forem u p�ípravk� obsahujících 
izoflavonoidy 
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5 DISKUZE 
 

 Flavonoidy jsou látky p�írodního p�vodu široce se vyskytující v rostlinné �íši. 

Pro rostlinu jsou d�ležité, protože p�sobí jako barviva a chrání ji p�ed nep�íznivým 

ú�inkem UV zá�ení. Krom� svého významu pro rostlinu mají flavonoidy své využití i 

u �lov�ka, a to v prevenci �i lé�b� n�kterých onemocn�ní. 

 S ohledem na jednotlivé flavonoidy bylo provedeno a stále se provádí 

obrovské množství studií, které se zabývají vlastnostmi a možným využitím t�chto 

látek. N�které studie také sledují osud flavonoid� v organismu a jejich možnou 

toxicitu. 

 Z velkého po�tu v p�írod� se vyskytujících flavonoid� se v terapii využívá jen 

n�kolik látek. Nejvíce je to rutin (kvercetin-3-rhamnoglukosid) nebo jeho 

polosyntetické deriváty troxerutin a oxerutin, dále flavonoidy získané z citrusových 

plod� (ozna�ovány bu� jako citrusové flavonoidy, nebo je v p�ípravcích p�ímo 

obsažen hesperidin, hesperetin �i diosmin). Využívá se také kvercetin. 

Z izoflavonoid� jsou využívány genistein a daidzein. 

 Velkému zájmu se v oblasti zkoumání a testování t�ší kvercetin. Je sledován 

z hlediska možného využití v mnoha oblastech a v budoucnu možná pom�že 

p�edcházet n�kterým nemocem a nebo je lé�it (nap�. diabetes mellitus (33), nádorová 

onemocn�ní (18, 19, 20, 42, 43, 44), leishmanióza (20, 26), zán�tlivé stavy (27), 

vysoké hladiny cholesterolu (45) a další). V sou�asné dob� se kvercetin v �eské 

republice v p�ípravcích ve velké mí�e neobjevuje. V lé�ivých p�ípravcích jej zatím 

nenajdeme v�bec a co se týká dopl�k� stravy, tak se s ním nap�. ve srovnání 

s rutinem setkáme velmi málo. Samotný se v p�ípravcích neobjevuje. Je bu� sou�ástí 

multivitamínových p�ípravk� (nap�. Bloom Multivitamín Vitality Plus) a nebo je 

kombinován s jinými látkami na dopln�ní komplexního ú�inku p�ípravku (nap�. 

Delpharmea Bellasin). V p�ípravcích se vyskytuje v r�zném množství. Jednotlivá 

dávka se v jednotce lékové formy pohybuje od 5 mg (Delpharmea Bellasin, 

VitaHarmony Vita Senior) po pom�rn� vysokou hodnotu 250 mg (Barny´s Aller 7 

Plus). Tato vysoká hodnota je ale spíše výjimkou. Vzhledem k dávkování u 

konkrétních p�ípravk� se dosti liší i denní dávky. U p�ípravku VitaHarmony Vita 

Senior je p�i dávkování 1 tableta jednou denn� denní dávka 5 mg a u p�ípravku 

Barny´s Aller 7 Plus je denní dávka 500 mg p�i dávkování 1 tableta dvakrát denn�. 
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 Rutin se ve srovnání s kvercetinem vyskytuje v nejr�zn�jších p�ípravcích 

naopak velmi �asto. Je jak sou�ástí  lé�ivých p�ípravk� registrovaných SÚKLem, tak 

mnoha dopl�k� stravy. I rutin je v sou�asnosti sledován z mnoha hledisek pro možné 

budoucí využití v r�zných oblastech medicíny (antimikrobiální ú�inky (25), 

antiadipogenní ú�inek (49), protinádorová aktivita (44) a další). V lé�ivých 

p�ípravcích je kombinován bu� s vitamínem C (Ascorutin), se kterým se vzájemn� 

dopl�ují v ú�inku, s látkami p�ízniv� ovliv�ující nedostate�nou funkci žilního 

systému (Anavenol), vitamíny, minerály a stopovými prvky (Pharmaton Geriavit) a 

nebo je kombinován s proteolytickými enzymy jako antioxida�ní flavonoid 

(Wobenzym, Phlogenzym). Tyto enzymatické p�ípravky se využívají pro lé�bu 

zán�t�, otok�, revmatických a jiných kloubních potíží, ale i dalších onemocn�ní. A 

jejich význam stále nar�stá. Pokud jde o dopl�ky stravy, je rutin sou�ástí r�zných 

multivitamínových p�ípravk� (nap�. GS Extra C Multivitamín, Nature´s Bounty 

Zelený zdroj a dalších). �asto se objevuje v kombinaci s dalším látkami 

v preparátech, které se používají k prevenci �i zmírn�ní obtíží spojenými s otoky 

dolních kon�etin, pocity t�žkých a unavených nohou, p�i nedostate�nosti žilního 

systému v dolních kon�etinách, nebo ke zmírn�ní potíží souvisejícími s hemeroidy 

(nap�. Bional Venal, Kaštan Fit a další). Rutin se dokonce objevuje v p�ípravku i 

samotný (Nature´s Bounty Rutin). Množství rutinu se v jednotlivých i denních 

dávkách liší. V jednotce lékové formy se rutin vyskytuje u dopl�k� stravy 

v množství od 2,05 mg (Hemavit) po 200 mg (Bional Oguvit). Nej�ast�ji se ale 

pohybuje kolem 10 až 30 mg. V denní dávce se množství rutinu pohybuje od 

2,05 mg (Hemavit p�i dávkování 1 tableta jednou denn�) po 400 mg (Bional Oguvit 

p�i dávkování 1 tableta dvakrát denn�). V lé�ivých p�ípravcích obsahujících rutin se 

jednotlivá dávka rutinu pohybuje od 20 mg (Ascorutin, Pharmaton Geriavit) po 

100 mg (Phlogenzym). Nejvyšší množství rutinu v jednotce lékové formy je tedy 

nižší než u dopl�ku stravy Bional Oguvit. Pokud jde ale o celkovou denní dávku, tak 

nejnižší množství rutinu je 40 mg u p�ípravku Pharmaton Geriavit p�i dávkování 1 

tableta dvakrát denn�. Nejvyšší denní dávka rutinu je ale dokonce až 1500 mg u 

preparátu Wobenzym p�i dávkování až deset tablet t�ikrát denn�. 

 V n�kterých p�ípravcích se m�žeme setkat i s flavonoidy získanými 

z citrusových plod�. Bu� je použit celý komplex látek pod ozna�ením citrusové 

bioflavonoidy, nebo jednotlivé konkrétní látky hesperidin, hesperetin �i diosmin. 

Bývají taktéž sou�ástí mnohosložkových multivitamínových p�ípravk� 
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s komplexním ú�inkem (nap�. Bloom Multivitamín Vitality Plus), ale i p�ípravk� se 

specifickým ú�inkem, nap�. mírnícím  projevy nedostate�né funkce žilního systému 

dolních kon�etin (nap�. Walmark Varixinal). Také u citrusových flavonoid� probíhají 

�etné studie, které se snaží odhalit další p�íznivé ú�inky t�chto látek (protinádorová 

aktivita (58, 59), lé�ba leishmaniózy (20), snížení hladin cholesterolu a triglycerid� 

(65) a další). Množství citrusových flavonoid� se v jednotlivých p�ípravcích dosti 

liší. V jednotce lékové formy se pohybuje od 1 mg (Allicor Speciál �esnek) po 

445 mg (Hemodin) �i 500 mg (Valoven). Obdobn� i denní dávce jsou velké rozdíly. 

Množství flavonoid� v denní dávce je v rozmezí 4 mg (Allicor Speciál �esnek p�i 

dávkování �ty�ikrát denn� jednu tabletu) po 445 mg (Hemodin p�i dávkování jednu 

tabletu jednou denn�) nebo 500 mg (Valoven p�i stejném dávkování jako Hemodin). 

U p�ípravku Detralex je jednotlivá dávka citrusových flavonoid� 500 mg a denní 

dávka je p�i obvyklém dávkování jednu tabletu dvakrát denn� 1000 mg. U 

parafarmak jsou vyšší dávky citrusových flavonoid� v p�ípravcích s užší indikací, 

které jsou p�ímo ur�ené k lé�b� a prevenci k�e�ových žil �i hemeroid� (nap�. 

Hemodin), stejn� jako je tomu u lé�ivých p�ípravk�. Nižší dávky t�chto flavonoid� 

jsou v p�ípravcích se širší indikací a komplexn�jším ú�inkem (nap�. VITaMIN). 

 Velký význam v p�ípravcích ur�ených p�edevším pro ženy mají 

izoflavonoidy. Jsou sou�ástí dopl�k� mírnících hlavn� klimakterické obtíže, jako 

jsou návaly horka a pocení, únava, podrážd�nost a deprese, bolesti hlavy, ale i 

problémy souvisejícími s osteoporózou �i rizikem kardiovaskulárního onemocn�ní. 

Izoflavonoidy nazývané také jako fytoestrogeny jsou svým ú�inkem podobné 

p�irozeným estrogen�m a mohou v ur�itých p�ípadech �áste�n� nahradit jejich funkci 

nap�. u žen, u kterých je kontraindikována hormonální substitu�ní terapie. 

P�edpokládá se, že fytoestrogeny nemají takové nežádoucí ú�inky jako p�irozené �i 

syntetické estrogeny. Izoflavonoidy používané pro tyto ú�ely jsou získávány hlavn� 

ze sóji a �erveného jetele. Jejich množství v p�ípravcích se také pohybuje v širokém 

rozmezí. Jednotlivá dávka se pohybuje od 10 mg (Isoflavony) po 300 mg (Minapent 

Balance) a celková denní dávka od 300 mg (Femiflavon p�i dávkování jedna tableta 

jednou denn�, Rotklee Plus Soja p�i dávkování jedna tableta jednou denn�, Soja Plus 

p�i dávkování jedna tableta dvakrát denn�). Izoflavonoidy jsou dnes studovány 

hlavn� z hlediska jejich možného využití v prevenci �i terapii nádorových 

onemocn�ní. (76, 77, 78, 79, 80, 81) 
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 Díky intenzivnímu výzkumu flavonoid� v posledních letech nar�stá množství 

informací a poznatk� o ú�incích t�chto látek a jejich p�ípadném využití v prevenci �i 

terapii n�kterých onemocn�ní. Z výsledk� mnoha studií vyplývá, že flavonoidy mají 

protizán�tlivé ú�inky (27, 28), p�sobí proti n�kterým vir�m a bakteriím (25), mohou 

p�sobit proti leishmanióze (20, 26). Jsou zkoumány z hlediska protinádorového (18, 

19, 20, 76-81) a antimutagenního (40, 41) p�sobení. Mohou mít vliv na transportní 

systémy n�kterých lé�iv (24) a také mohou ovliv�ovat metabolismus n�kterých 

sou�asn� podaných látek (38, 39). Ovliv�ují také aktivitu n�kterých enzym� (7). 

Objevují se informace o možných antidiabetických vlastnostech (32, 65, 66), o 

schopnosti snižovat hladiny krevních lipid� a cholesterolu (45, 65), o možných 

sedativních ú�incích (54) nebo antiadipogenním p�sobení (49). Flavonoidy mají také 

antioxida�ní vlastnosti (33, 34, 35, 68) a mohou snižovat riziko kardiovaskulárního 

onemocn�ní. 

 Jednou z možností ovlivn�ní ú�inku dalších látek je interakce flavonoid� 

s jaterními mikrosomálními enzymy. Grapefruitový džus inhibuje cytochrom CYP 

450 a m�že ovlivnit metabolismus a následn� clearence a ú�inek mnoha lé�iv. 

Interakce vyplývající ze sou�asného podávání lé�iva a grapefruitového džusu m�že 

být zp�sobena mimo jiné i flavonoidy. Dochází nap�. ke zvýšení biodostupnosti 

blokátor� kalciových kanál� (felodipin, nifedipin), imunosupresivních látek 

(cyklosporin A), benzodiazepin� (midazolam) a antialergických lé�iv (terfenadin). 

N�které flavonoidy také indukují P-glykoprotein, který zprost�edkovává eflux 

n�kterých lé�iv (nap�. vinkristinu, digoxinu) ven z intracelulárního prostoru a mohou 

tak ovlivnit ú�inek t�chto látek. Pacienti užívající léky, které jsou substráty 

P-glykoproteinu, by m�li omezit p�íjem potravin nebo nápoj� obsahujících 

flavonoidy, protože interakce t�chto lé�iv a flavonoid� m�že zm�nit farmakokinetiku 

lé�iva a vést k nežádoucím ú�ink�m. (24) 

 Nejvíce se v p�ípravcích vyskytuje flavonoid rutin. Obvyklou lékovou formou 

p�ípravk� jsou tablety (graf �. 1 a graf �. 2). Želatinové tobolky se objevují mén� a s 

ostatními lékovými formami se setkáme jen velmi z�ídka. U jednotlivých lékových 

forem se setkáváme s klasickými pomocnými látkami, které jsou pro n� typické, jako 

jsou nap�íklad plniva fosfore�nan vápenatý nebo mikrokrystalická celulóza, pojiva 

želatina nebo hydroxypropylcelulóza, klouzadla mastek �i koloidní oxid k�emi�itý 

nebo mazadlo stearan ho�e�natý u tablet. Kvercetin se objevuje v tabletách. Rutin 

najdeme p�evážn� v tabletách, mén� v kapslích, ale najdeme zde i jiné lékové formy, 
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jako jsou dražé, kapky, gel �i granulát (v sá�cích) pro p�ípravu roztoku (graf �. 3). 

Citrusové flavonoidy nacházíme vesm�s v tabletách (graf �. 4). V p�ípravku 

VitaHarmony Brumlík Cumlík se flavonoidy nacházejí v pastilkách. Vy�nívající 

skupinou jsou izoflavonoidy, které se na rozdíl od ostatních flavonoid� nacházejí 

hlavn� v kapslích (graf �. 5). 

 Flavonoidy pat�í mezi d�ležité rostlinné polyfenoly. Jsou sekundárními 

rostlinnými metabolity a jsou d�ležitou sou�ástí lidské potravy. (113) Málo je ale 

zatím známo o tom, v jakém množství jsou rostlinné polyfenoly resorbovány 

z trávicího traktu �lov�ka, jaké je rozp�tí koncentrací v krevní plazm�, jak jsou 

metabolizovány a vylu�ovány z organismu. Znalost rozsahu koncentrací rostlinných 

polyfenol� a jejich metabolit� v krvi a tkáních je rovn�ž d�ležitá pro interpretaci 

výsledk� experiment� získaných na bun��ných kulturách, stejn� jako pokus� na 

zví�atech. (114) Maximální plazmatické koncentrace získané p�íjmem potravy jsou 

relativn� nízké, obvykle ne vyšší než 1 µmol/L. (115) 
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6 ZÁV�R 
 

 

1) Byl vypracován p�ehled ú�ink� d�ležitých flavonoid� kvercetinu, rutinu, 

flavonoid� z citrusových plod� a izoflavonoid� využívaných v terapii. 

 

2) Byl vypracován p�ehled p�ípravk� registrovaných v �eské republice 

k 20. 5. 2007 obsahujících flavonoidy. 

 



 

 - 100 -  

7   ABSTRAKT 
 

Flavonoidy jsou slou�eniny rostlinného p�vodu. Jejich význam pro rostlinu je 

zna�ný. Vábí opylova�e, chrání rostlinu p�ed ultrafialovým zá�ením, ale také p�ed 

volnými radikály. Flavonoidy jsou látky odvozené od fenylchromanu. Základní 

skelet tvo�í 2-fenylchroman. Pokud je fenyl vázaný v poloze 3, jedná se o izoflavany 

a pokud je v poloze 4, jedná se o neoflavany. Flavonoidy byly, jsou a nadále budou 

studovány z hlediska jejich vlastností a ú�ink� a možného využití v prevenci nebo 

terapii n�kterých onemocn�ní. V sou�asné dob� jsou využívány pro jejich 

venoprotektivní ú�inky. Krom� dopl�k� stravy jsou sou�ástí i n�kterých HVLP, 

které jsou používány jako venofarmaka, pop�ípad� se vyskytují v kombinaci 

s proteolytickými enzymy. Z výsledk� studií vyplývá, že flavonoidy mají mnoho 

rozli�ných ú�ink� na živý organismus. Mají výraznou antioxida�ní aktivitu, mají 

protivirové, antibakteriální a antimykotické ú�inky, p�sobí protizán�tliv�, mají 

antialergické ú�inky, mohou snižovat krevní tlak a hladiny cholesterolu, inhibují 

mnoho enzym�, mají antimutagenní a protinádorové ú�inky a objevují se zprávy o 

jejich antidiabetických, antiadipogenních a mnoha dalších vlastnostech, které se 

možná v budoucnu budou využívat v prevenci �i terapii n�kterých onemocn�ní. 

S flavonoidy se setkáváme hlavn� v potravních dopl�cích. V HVLP se vyskytují 

spíše výjime�n�. Nej�ast�ji se setkáme s rutinem, který je sou�ástí mnoha p�ípravk�. 

Jedná se �asto o multivitamínové preparáty nebo p�ípravky p�sobící na hemeroidy 

nebo k�e�ové žíly. Relativn� hojn� se setkáme i s citrusovými flavonoidy 

s obdobným využitím jako u rutinu. Kvercetin se objevuje mén�. Speciální skupinu 

tvo�í izoflavonoidy, které se nacházejí v p�ípravcích ovliv�ujících potíže žen 

souvisejících s obdobím klimakteria. Flavonoidy jsou technologicky nej�ast�ji 

zpracovávány do tablet. Pouze s izoflavonoidy se více setkáváme v kapslích než 

v tabletách. 

 

SUMMARY 

The flavonoids are compouns of the plant origin. They have a signifficant 

importance for the plants. They entice pollinaters, protect the plants against 

ultraviolet radiation a free radicals. The flavonoids are compound derived from 

phenylchroman. The basic structure is formed from 2-phenylchroman. If the phenyl 
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is located in the position 3, they are named isoflavans and if it is located in the 

position 4, they are named neoflavans. The flavonoids were, are and still will studied 

from the point of their properties and effects and their probable using in the 

prevention and treatment of some diseases. In the present time they are used for their 

venopreventative effects. They are the components of food supplements, but also of 

the registrated drugs that are used in phlebology, respective they are combined with 

proteolytic enzymes. The results of the many studies show, that flavonoids have 

many various effects to live organism. They have signifficant antioxidant activity, 

have antivirotic, antibacterial and antimycotic activity, they act as antiinflammatory 

agents, have antiallergic effect, could decrease the blood pressure and the cholesterol 

level, act as inhibitors of many enzymes, have antimutagenic and anticancer effects. 

We also have information, that they have antidiabetic, antiadipogenic and many other 

properties, which could be used in the prevention or treatment of some diseases in 

the future. The flavonoids appear mainly in the food supplements. Oftenly there 

appears rutin in these preparations. It appears mainly in the preparations of 

multivitamins or in the preparations for treatment symptoms of venous insufficiency 

and attack of piles. There are relatively often found the citrus flavonoids in these 

preparations. They have the same using as rutin. Quercetin is not so often found in 

these praparations. The special group are isoflavonoids, that have benefit effect to 

women, which have menopausal problems. The flavonoids are mainly formed to 

tablets. Only isoflavonoids more occur in the capsules than in the tablets. 
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