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VitamVitamíínyny



Jsou to organickJsou to organickéé lláátky, ktertky, kteréé si si ččlovlověěk k 
nedoknedokáážže vyrobit, nebo jen me vyrobit, nebo jen máálo (pomoclo (pomocíí
mikroorganismmikroorganismůů ve stve střřevevěě))
Jsou nutnJsou nutnéé pro metabolismus, imunitu, rpro metabolismus, imunitu, růůst, st, 
vývoj, regeneraci, duvývoj, regeneraci, dušševnevníí pohodupohodu
DDěěllíí se dle rozpustnosti: ve vodse dle rozpustnosti: ve voděě (B (B –– komplex a  komplex a  
C)  a v  tucC)  a v  tucíích (A, D, E, K,)ch (A, D, E, K,)
Nedostatek vitamNedostatek vitamíínnůů zpzpůůsobuje zdravotnsobuje zdravotníí potpotíížže e 
HHypovitaminypovitaminóóza za –– ččáástesteččnnéé chybchyběěnníí vitamvitamíínnůů
AvitaminAvitaminóóza za –– úúplnplnéé chybchyběěnníí vitamvitamíínnůů napnapřř. . 
kurdkurděěje (C) a je (C) a beriberi –– beriberi (B)(B)



Nedostatek vitamNedostatek vitamíínnůů vznikvznikáá: : 
jednostrannou stravou, poruchami jednostrannou stravou, poruchami 
vstvstřřebebáávváánníí, ve st, ve stáářříí
a v da v děětstvtstvíí, konzumac, konzumacíí chemicky chemicky 
upravených potravin, pupravených potravin, přři chorobi chorobáách          ch          
a  a  parazitparazitóózzááchch
Vitamin AVitamin A –– regenerace sliznic, sregenerace sliznic, síítnice, tnice, 
imunitnimunitníí systsystéémm
Nedostatek: Nedostatek: ššeroslepost, poruchy sliznic, eroslepost, poruchy sliznic, 
ččastastéé infekceinfekce
ObsaObsažžen v en v žživoivoččiiššných tucných tucíích a zeleninch a zeleniněě
(ve form(ve forměě karotenkarotenůů))



B komplexB komplex –– je soubor nje soubor něěkolika vitamkolika vitamíínnůů, , 
kterkteréé ovlivovlivňňujujíí nervovou nervovou ččinnost, kvalitu innost, kvalitu 
kkůžůže, krvetvorbu, stav ce, krvetvorbu, stav céév, nechutenstvv, nechutenstvíí, , 
depresidepresi……
Nedostatek: mnoho zdravotnNedostatek: mnoho zdravotníích problch probléémmůů
–– nechutenstvnechutenstvíí, praskliny, k, praskliny, křřeečče, poruchy e, poruchy 
krvetvorby krvetvorby ……
ObsaObsažžen v celozrnnen v celozrnnéé mouce, kvasnicmouce, kvasnicíích a ch a 
ovociovoci



BB11 -- thiaminthiamin -- metabolismus cukrmetabolismus cukrůů,  ,  
nedostatek zpnedostatek způůsobuje zsobuje záánněěty nervty nervůů, , 
úúnavu, bolest svalnavu, bolest svalůů
BB22 -- riboflavinriboflavin -- zrak, kzrak, kůžůže, e, 
nedostatek zpnedostatek způůsobuje zsobuje záánněěty ty úúst, suchou st, suchou 
kkůžůži, svi, svěětloplachosttloplachost
BB5 5 -- kyselina pantotenovkyselina pantotenováá –– regenerace regenerace 
kkůžůže, detoxikace jater, funkce e, detoxikace jater, funkce žžaludku,aludku,
nedostatek zpnedostatek způůsobuje nespavost, bolest sobuje nespavost, bolest 
hlavy, phlavy, páálenleníí chodidelchodidel



BB66-- pyridoxinpyridoxin –– vliv na imunitu, vliv na imunitu, 
krvetvorbu, kkrvetvorbu, kůžůži a nervy,i a nervy,
nedostatek se projevuje poruchami nedostatek se projevuje poruchami 
imunity, mentimunity, mentáálnlníí retardacretardacíí

BB12 12 kobalaminkobalamin –– vliv na nukleovvliv na nukleovéé kyseliny, kyseliny, 
krvetvorbu, hojenkrvetvorbu, hojeníí nervovnervovéé soustavy,soustavy,
nedostatek zpnedostatek způůsobuje anemiisobuje anemii



H H –– biotinbiotin –– regenerace bunregenerace buněěk, kk, kůžůže e 
a nedostatek zpa nedostatek způůsobuje zsobuje záánněěty kty kůžůžee

PP PP --niacinniacin –– kyselina nikotinovkyselina nikotinováá –– sousouččáást st 
mnoha chemických reakcmnoha chemických reakcíí,,
nedostatek se projevuje jako onemocnnedostatek se projevuje jako onemocněěnníí
pelagrapelagra (nechutenstv(nechutenstvíí, , úúnava, prnava, průůjmy, jmy, 
halucinace)halucinace)



C C –– askorbovaskorbováá kyselinakyselina –– mmáá velký vliv na velký vliv na 
imunitu, tvorbu kolagenu, vyuimunitu, tvorbu kolagenu, využžititíí žželezaeleza,,

nedostatek zpnedostatek způůsobuje sobuje úúnavu, krvnavu, krváácenceníí
ddáásnsníí, sn, sníížženou imunitu aenou imunitu ažž kurdkurděěje je 
(skorbut)(skorbut),,

nachnacháázzíí se v ovoci, zeleninse v ovoci, zeleniněě (dopln(doplněěk k 
Celaskon)Celaskon),,



D D kalciferolkalciferol –– ovlivovlivňňuje kosti, zuby, uje kosti, zuby, 
imunitu, stav psychiky,imunitu, stav psychiky,
nachnacháázzíí se v rybse v rybíím tuku, mm tuku, máásle a oslunsle a osluněěnnáá
kkůžůže je schopna ho produkovat,e je schopna ho produkovat,
Nedostatek  zpNedostatek  způůsobuje ksobuje křřivici, mivici, měěknutknutíí
kostkostíí, opakovan, opakovanéé infekce a deprese,infekce a deprese,

Lze ho pLze ho přřededáávkovat, kojenci dostvkovat, kojenci dostáávajvajíí
InfadinInfadin



E E –– tokoferoltokoferol –– chrchráánníí bubuňňky, podporuje ky, podporuje 
plodnost, zabraplodnost, zabraňňuje ateroskleruje ateroskleróóze ze 
je ve vje ve vššech zech záákladnkladníích potravinch potravináách,ch,
nedostatek zpnedostatek způůsobuje potsobuje potíížže s plodnoste s plodnostíí

K K –– ovlivovlivňňuje sruje sráážženeníí krvekrve
vyrvyráábbíí ho zdravho zdraváá ststřřevnevníí mikroflmikroflóóra,ra,
ppřři nedostatku se objevuje krvi nedostatku se objevuje krváácivost (po civost (po 
uužžíívváánníí antibiotik)antibiotik)
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