Oxidačný stres
(Tichý zabijak)
• Hlavný dôvod poškodenia buniek
• Spúšťa alebo zhoršuje väčšinu
chronických chorôb
• Aktivuje proces predčasného
starnutia

Contact in France: contact@hebedesandes.com tel: +33.(0)6.87.80.01.43

Poškodenie buniek spôsobené oxidačným stresom
CÉLULA SANA

Bunka stráca schopnosť
správne využívať
energetické substráty

CÉLULA BAJO ESTRÉS OXIDATIVO

Poškodenie buniek bráni
normálnej funkcii orgánov

Contact in France: contact@hebedesandes.com tel: +33.(0)6.87.80.01.43

Poškodená funkcia
buniek spôsobuje
metabolické komplikácie

Ktoré ochorenia majú vzťah k oxidačnému stresu
Makulárna degenerácia
Retinálna degenerácia

Kardiovaskulárne ochorenia
ICHS

Srdce

Oči

Koža

Starnutie pokožky
Psoriáza, Melanóm
Ekzemové ochorenia

Obličky

Rôzne orgány
Proces predčasného starnutia
Diabetes mellitus
Chronická únava
Fibromyalgia

Nefritídy
Zlyhanie obličiek

Oxidačný stres

Reumatoidná artritída
Osteoartritída

Krv a cievny
systém
Ateroskleroza

(*)

Kĺby
Imunitný
systém

Autoimunitné ochorenia
Systémové ochorenia spojiva

Pľúca

Mozog
Alzheimerova choroba,
Parkinsonsova choroba
Embolizačné príhody,
nádory, autizmus

Astma, alergie,
nádory

(*) podľa viac jako 200 medzinárodných štúdií

Contact in France: contact@hebedesandes.com tel: +33.(0)6.87.80.01.43

Od 25. roku organizmus postupne stráca schopnosť produkovať
antioxidanty a efektívne nahradzovať poškodené bunky

Oxidačný stres podporuje proces predčasného starnutia

Oxidačný stres je výsledkom dennej a trvalej nerovnováhy
medzi voľnými radikálmi a antioxidantmi v tele

- antioxidanty
+ voľné radikály

OXIDAČNÝ STRES

Voľné radikály sú nestabilné formy kyslíka s chýbajúcim
elektrónom
chýbajúci elektrón

.

Voľné radikály
poškodzujú bunky
odoberaním
elektrónov zo
zdravých stabilných
vnútrobunkových
štruktúr

Prírodné vysokoúčinné antioxidanty neutralizujú voľné radikály
dodaním elektrónov potrebných na ich premenu na stabilné
molekuly

Molekula s nadbytkom elektrónov

Contact in France: contact@hebedesandes.com tel: +33.(0)6.87.80.01.43

Stabilizácia voľného
radikálu dodaným
elektrónom

3% kyslíka, ktorý dýchame, sa mení na voľné radikály.
Naviac účinky voľných radikálov zvyšujú viaceré faktory:
UV žiarenie
cigaretový dym

psychický a fyzický stres

telesný metabolizmus

znečistený vzduch
nevyrovnaná diéta

Contact in France: contact@hebedesandes.com tel: +33.(0)6.87.80.01.43

nadmerné športovanie

Päť hlavných typov voľných radikálov v ľudskom organizme
(primárnych a sekundárnych)
PEROXIDOVÝ radikál, primárny, sa v tele vyskytuje v najväčšom zastúpení a má vzťah k
peroxidácii lipidov
HYDROXYLOVÝ radikál, primárny, je najtoxickejší. Poškodzuje DNA a bunkové proteíny.

SUPEROXIDOVÝ ANIÓN, primárny, Je „matkou“ voľného radikálu, z ktorého sa tvorí atomárny
kyslík, peroxynitrit a peroxid vodíka (asociované s karcinómami a ich metastázovaním)

ATOMÁRNY KYSLÍK, sekundárny, pochádza zo superoxidového aniónu, podporuje poškodenie
kardiovaskulárneho systému oxidáciou LDL cholesterolu.
PEROXYNITRITOVÝ radikál, sekundárny, pochádza zo superoxidového aniónu. Spája sa s
chronickými zápalovými procesmi. Podieľa sa na poškodení napr. kožného kolagénu.

Superoxidový anión
(« matka » voľných radikálov)

Peroxynitrit

Atomárny kyslík

Peroxid vodíka (H2O2)
Neutralizáciou viac ako 5000 ORAC (*) denne
pomáhame zabrániť tvorbe jeho derivátov.
(*) ORAC: Oxygen Radical Absorbance Capacity

Všetky voľné radikály nie sú škodlivé.
OXID DUSNATÝ je prirodzený vazodilatátor a neurotransmiter.
Je nevyhnutný pre kardiovaskulárny systém a sexuálne funkcie.

Superoxidový anión neustále
deštruuje molekuly oxidu
dusnatého (NO) tým, že s
nimi reaguje za vzniku
Peroxynitritu

Neutralizáciou superoxidového aniónu viac ako 5000 ORAC (*)
denne chránime dostupnosť NO prirodzene prítomného v
organizme

Potrebu ochrany našich zdravých buniek možno
dosiahnuť dostatočným príjmom vysokoúčinných
prírodných antioxidantov s plným účinkom.

Aké je dostatočné množstvo?

ORAC je jednotka vyjadrujúca antioxidačnú kapacitu stravy.

Podľa vedcov USDA (*) je množstvo potrebné na
neutralizáciu voľných radikálov 5.000 ORAC denne.

Účinná antioxidačná ochrana musí poskytnúť viac jako 5000
ORAC denne proti každému z 3 primárnych voľných
radikálov. (Peroxidový, Hydroxylový a Superoxidový anión)
(*) USDA: United States Department of Agriculture
Dr. Ronald L. Prior, Dr. Gouhua Cao

Maqui má najväčšiu prirodzenú antioxidačnú kapacitu
Hodnota ORAC / An?oxidačná kapacita na 100g ovocia

Maqui

Brusnice

Červené ríbezle

Maliny

Čučoriedky

Jahody

Vital and Young S.p.A. je nutraceutická spoločnosť
založená v Santiagu (Chile)

Maqui

(antioxidanty)
Delphinol®

Grapefruit

MAQUI5000® je
exkluzívne balený vo
Vcaps®, najtenšej
vegetariánskej kapsli
na svete. Zaručene
kosher, halal, vegan a
bez GMO.

(polyfenoly)

Vital & Young vyvinul MAQUI5000®, potravinový doplnok v kapsli obsahujúci vysokoúčinné
prírodné antioxidanty so širokým spektrom účinku ,ide koncentrát Maqui a
hroznových polyfenolov, upravený vďaka celosvetovo patentovanému procesu
koncentrácie a štandardizácie. Tento výrobok je distribuovaný vo viac ako 15 krajinách
Európy, Ázie a Ameriky.

MAQUI5000® antioxidačná kapacita a širokospektrálna
ochrana pred oxidačným stresom
ORAC

V 1 kapsli – špecificky namierené proti 5 hlavným voľným radikálom
(poskytuje viac ako 5000 ORAC proti každému z primárnych radikálov)

5.100

Špecifický proti PEROXIDOVÉMU radikálu (primárny)

11.800

Špecifický proti HYDROXYLOVÉMU radikálu (primárny)

5.150

Špecifický proti SUPEROXIDOVÉMU ANIÓNU (primárny)

505

Špecifický proti ATOMÁRNEMU KYSLÍKU (sekundárny)

345

Špecifický proti PEROXYNITRITU (sekundárny)

22.900
75%

Celková ORAC: Antioxidačná kapacita každej 440mg kapsle
Celkové prírodné polyfenoly (vrátane antocyanínov a delfinínov zo
skupiny flavonoidov)
Certificado por Brunswick Labs., MA, USA

MAQUI5000® je vo vode rozpustný, vylučovaný obličkami, môže byť užívaný dlhodobo, i
trvale

200 Turnpike Rd
Southborough, MA 01772 USA
Phone: +1 508 281 6660
Fax: +1 508 281 6665
Email: blservices@brunswicklabs.com
Email: info@brunswicklabs.com
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Certificate of Analysis
Customer: Vital and Young S.p.A.
Sample Identification:

Batch #: B-14081a
BL ID #: 14-0101
Description: MAQUI5000®, Natural Antioxidants and Polyphenols, Capsules, M410813
Date Received: 02/12/2014

Results:
Analysis

Result

Units

Antioxidant power against peroxyl radicals

11,597

µmole TE/gram

Antioxidant power against hydroxyl radicals

26,870

µmole TE/gram

Antioxidant power against peroxynitrite
Antioxidant power against super oxide anion
Antioxidant power against singlet oxygen
Total ORACFN (sum of above)

786

µmole TE/gram

11,707

µmole TE/gram

1,181

µmole TE/gram

52,141

µmole TE/gram

* The acceptable precision of the ORAC assay is < 15% relative standard deviation.
There are five predominant reactive species found in the body: peroxyl radicals, hydroxyl radicals, peroxynitrite,
super oxide anion, and singlet oxygen. Total ORAC FN provides a measure of the total antioxidant power of a
food/nutrition product against the five predominant reactive species.
The ORAC result is expressed as micromole trolox equivalency (µmole TE) per gram.

Signed for and on behalf of Brunswick Laboratories

Authorized Signature
Jin Ji, Ph.D

Množstvo antioxidantov v
jedinej 440mg kapsli
MAQUI5000® je
porovnateľné s 80-timi
500mg kapsľami bežných
Maqui doplnkov alebo
vitamínov s antioxidačnou
kapacitou.

Čučoriedka

Antioxidačná ochrana
vyjadrená v ORAC/gram

Červené hrozno

Jedna MAQUI5000® kapsľa je antioxidačnou kapacitou polyfenolov porovnateľná so 490g čučoriedok a
695g červeného hrozna

Prečo sú iné doplnky obsahujúce Maqui lacnejšie?
Iné procesy prípravy založené na dehydratovanou ovocnom prášku nedosahujú požadovanú
koncentráciu
100 g (čerstvé ovocie) = 28.200 ORAC
100 g (prášok) = 56.400 ORAC
1 g (prášok) = 564 ORAC
1/2 g (500 mg) = 282 ORAC v 1 kapsli
Bežné potravinové doplnky s obsahom Maqui nemajú plný účinok, neobsahujú vysoko
koncentrované polyfenoly a majú antioxidačnú kapacitu len 282 ORAC v 1 kapsli

1 kapsula denne
Balenie MAQUI5000® obsahuje 30 kapslí po
440mg a vystačí na mesiac
Odporúča sa 1 kapsula denne, zapiť pohárom
vody, ideálne v rovnaký čas
Jediný prírodný vysokoúčinný antioxidant s
plným účinkom (neutralizujúci každý z
primárnych voľných radikálov s kapacitou 5000
ORAC)
Doplnok stravy vyrobený exkluzívne z prírodných
výťažkov z hrozna a Maqui (Delphinol®). 100%
prírodný produkt. Bez pomocných látok, aditív a
konzervantov. Bez GMO.

Plný účinok

Kontakt
Exclusive-seller in France
E-mail: contact@hebesdesandes.com
Tel: : +33.(0)6.87.80.01.43
Distribútor pre Slovenskú republiku :
MEDICALTREND s.r.o.
E-mail: info@medicaltrend.sk

Contact in France: contact@hebedesandes.com tel: +33.(0)6.87.80.01.43

