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Антиоксидантите 

са съединения, 

които 

предпазват 

организма от 

вредното 

въздействие на 

свободните 

радикали. 

Антиоксидантните 

нутриенти, като бета-

каротин, селен, витамин 

Е и С играят важна роля в 

превенцията срещу хронични заболявания свързани с 

процеса на стареене, като: сърдечни болести, рак, артрит и 

диабет. Данните от последните изследвания показват, че 

комбинацията от антиоксиданти осигурява по-добра 

антиоксидантна защита от който и да е отделен нутриент. 

Витамин С (магнезиев аскорбат) – Магнезият спомага за 

буферирането и ограничаването на киселинността на 

аскорбиновата киселина. Витамин С е необходим за 

регенерирането на витамин Е и е незаменим при 

производството на ГЛУТАТИОН – мощен защитник на 

организма срещу свободните радикали. 

Антиоксидантните витамини С и Е, поотделно или в 

комбинация, могат ефективно да понижат серумния 

холестерол и нивата на липопротеините с ниска 

плътност (LDL), и да повишат нивото на 

липопротеините с висока плътност (HDL) при здрави 

индивиди в средна и напреднала възраст. Между 

нивата на хомоцистеин и на витамин С съществува 

обратна зависимост, което означава, че витамин С 

спомага за премахването на свободните радикали при 

хиперхомоцистеинемия. 

Витамин Е (д-алфа-токоферол) – Витамин Е е най-важния 

мастноразтворим антиоксидант, наличен в тъканите на 

човешкия и животинския организъм. Той е 

концентриран главно в богатите на мазнини клетъчни 

мембрани и мозъка. Той предпазва от оксидативни 

увреждания, причинявани от свободни радикали, тежки 

метали и токсини от околната среда. Витамин Е играе 

важна роля за здравето и целостта на богатите на 

мазнини нервни клетки. 

Естествен бета-каротин (d. salina algae) – Според 

епидемиологичните изследвания, хора които приемат 

високи дози бета-каротин или имат високи нива на този 

нутриент в кръвта са изложени на по-малък риск от 

редица заболявания, сред които рак и сърдечни болести 

(van Popel и Goldbohm, 1995). 

Лутеин/зеаксантин – Проучванията показват, че по-

високия прием на лутеин и зеаксантинн с диетата може 

да бъде свързан с понижения риск от катаракта и 

старческа макуларна дегенерация, две очни 

заболявания, за предотвратяването на които има малко 

възможности. Изследователите са на мнение, че тези 

два каротиноида могат да поддържат очното здраве, 

посредством свойството си да предпазват очите от 

оксидативните увреждания и стареенето, благодарение 

на антиоксидативните си свойства и способността си да 

филтрират ултравиолетовите лъчи. 

Криптоксантин – Според изследванията криптоксантинът 

оказва здровословно въздействие върху дихателния 

тракт. При функционални тестове е доказано, че по-

високата серумната концентрация на този каротиноид 

подобрява белодробната функция. Резултатите от 

други изследвания пък показват, че повишения прием 

на и по-високите серумни нива на бета-криптоксантин 

понижават риска от рак на белия дроб, а пушачите – 

независимо активни или пасивни – имат по-ниски нива 

на този каротиноид. 

Алфа-каротин – Според изследванията, хранителната 

диета с ниско сдържание на алфа-каротин и 

каротиноиди може да повиши податливостта на тялото 

към вредното въздействие на свободните радикали. В 

резултат на това, в дългосрочен план, диетата с ниско 

съдържание на алфа-каротин може да отслаби 

устойчивостта на телесните тъкани към въздействието 

на свободните радикали и да повиши риска от 

хронични болести на сърцето и рак. 

Л-цистеин – Цистеинът е богата на сяра аминокиселина, 

която присъства в изобилие в косата и кожата и е важна 

за еластичността на кожата. Ензимът глутатион 

пероксидаза съдържа голямо количество цистеин. 
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Смес от зелени 

храни „Виридиън” 
– Тази 

комбинация от 

суперхрани, 

като органична 

алфалфа, 

спирулина и 

боровинка, 

осигурява богат 

набор от 

естествени 

микронутриенти и 

фитохимични 

антиоксиданти, които 

спомагат за синергията 

между нутриентите и за тяхното 

усвояване. За да постигне стопроцентова активност на 

продукта „Виридиън” е избрала да използва естествен 

„пълнител” като сместа от зелени храни, вместо 

синтетични ексципиенти. 

Цинк (цитрат) – Цинкът участва в множество 

физиологични процеси. Особено важна е ролята му на 

антиоксидант, тъй като е активна съставка на ензима 

супероксид дисмутаза (медно-цинкова СОД). Нивата на 

цинк в организма обикновено се понижават при 

възпалителни заболявания като ревматоидния артрит. 

Знае се, че цинкът е важен и за предпазването на 

макулата, мозъка (срещу Болестта на Алцхаймер), 

имунната система, кожата и простатната жлеза. 

Л-глутатион – Глутатионът е трипептид, който се състои 

от три аминокиселини: цистеин, глутаминова киселина 

и глицин. Неговата способност да деактивира 

свободните радиали вече е добре проучена. В 

човешкото тяло глутатионът се съединява със селена, 

за да образува ГЛУТАТИОН ПЕРОКСИДАЗА. 

Глутатионът спомага за защитата срещу липидната 

пероксидация и ограничава кръстосаното свързване на 

белтъчините (маркер за стареене). Освен това 

глутатионът ефективно и безвредно отстранява от 

тялото оловото, кадмия, живака и алуминия. 

Селен (л-селенометионин) – Микроминералът селен е 

познат най-вече като компонент на антиоксидантния 

ензим глутатион пероксидаза, който заедно с витамин 

Е предпазва клетъчните мембрани от вредното 

действие на свободните радикали. Селенът е с висока 

концентрация в спермата и тестисите. При двойно сляп 

експеримент било установено, че селенът подобрява 

мотилитета на сперматозоидите на безплодни мъже и 

увеличава шанса за оплождане. Резултатът от друг 

двойно сляп експеримент с повече от 1300 участници, 

които приемали по 200 микрограма селен дневно в 

продължение на 4,5 години, бил 50% спад в раковата 

смъртност в контролната група, в сравнение с плацебо 

групата. Други изследвания доказват, че мъжете, които 

приемат повече селен с храната развиват с 65% по-

рядко рак на простатата, отколкото тези, които приемат 

по-малко селен. 

Алфа-липоична киселина – Алфа-липоичната киселина е 

подобно на витамин вещество, което съдържа сяра, 

играе ключова рола в производството на 

аденозинтрифосфат и е изключително мощен 

антиоксидант, предпазващ организма срещу мастно- и 

водноразтворимите свободни радикали. Тя също така 

подсилва и подпомага действието на други 

антиоксиданти, които предпазват тялото от свободните 

радикали. Въпреки че досега не е наблюдаван дефицит 

на липоична киселина при хората, изследванията с 

животни показват, че нейната недостатъчност води до 

загуба на мускулна маса, атрофия на мозъка и 

повишено натрупване на млечна киселина. 

Манган (цитрат) – Манганът е активна съставка на 

антиоксидантния ензим СОД. Този ензим пречи на 

супероксидния свободен радикал да руши клетъчните 

компоненти. Приемът на манган може да засили 

активността на СОД. 

Витамин В2 (рибофлавин) – Рибофлавинът притежава 

мощен антиоксидантен потенциал, благодарение на 

способността си да регенерира ГЛУТАТИОНА 

посредством глутатион редуктаза. Дефицитът на 

рибофлавин най-често се свързва с повишената 

липидна пероксидация, която може да бъде ограничена 

чрез допълнителен прием на рибофлавин. 

Витамин В6 (пиридоксин HCL) – Пиридоксинът 

упражнява антиоксидантен ефект, благодарение на 

способността си да ограничава липидната перокидация. 

Освен това играе ключова роля в метаболизма на 

мастните киселини и аминокиселините, както и в 

регулирането на хомоцистеинните нива. 

Мед (цитрат) – Медта е необходима за правилното 

действие на ензима лизил оксидаза, който участва в 

регулирането на колагена и еластина в белтъците на 

кожата. Медната недостатъчност може да доведе до 

повишена липидна пероксидация, аномалии в костите и 

ставите, повишен LDL холестерол и понижени нива на 

липопротеините с висока плътност, както и до 

нарушена имунна функция. Медта, подобно на цинка, е 

нужда за производството на СОД. Препоръчителната 

пропорция в наличието на цинк и мед е 10:1. 

Опаковка:  

30 вегетариански капсули 

 

Дозировка 

Една капсула дневно. 
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