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Комплекс Mикроминерали със Селен и Хром 

30 капсули 

 

Допълнтелна информация: 

Селен 

- Антиоксидантно действие - микроминералът селен функционира основно 

като компонент на антиоксидантният ензим глутатион пероксидаза (ГП), който 

си съдейства с витамин Е в предпазването клетъчните мембрани срещу 

вредното въздействие на свободните радикали. 

- Предпазване срещу катаракта - Развиването на катаракти е свързано с 

уврежданията нанасяни от свободните радикали. Лещата на окото се нуждае от 

адекватни нива на супероксид дисмутаза (СОД), каталаза и глутатион 

пероксидаза. Изследванията свидетелстват, че ниските нива на селен са 

характерни за страдащите от катаракта. 

- Подкрепа на щитовидната жлеза - Селенът участва в производството на 

щитовидни хормони. 

 - Подкрепа на имунната система - Участието на селена в производството 

на глутатион пероксидаза се отразява на всички аспекти на имунитета. 

Приемът на селен има за резултат подсилването и възстановяването на 

имунната функция, тъй като стимулира белите кръвни клетки и тимусната 

функция. 

- Предпазване на сърдечно-съдовата система - Приемът на селен 

подобрява съотношението HDL/LDLхолестерол и възпрепятства тромбоцитната 

агрегация (лепкавостта на кръвта). Цялостното благотворно влияние на селена 

върху сърдечно-съдовата система произтича от антиоксидантния ефект на 

глутатион пероксидазата. 

- Противовъзпалително действие - Нивата на селен и глутатион 

пероксидаза са ниски при страдащите от възпалителни заболявания, като 

ревматоиден артрит, екзема и псориазис. Глутатион пероксидазата е особено 

важна за намаляването на възпалителните простагландини и левкотриени. 



2 
 

- Бременност и пренатални грижи - Доказано е, че селенът е 

жизненоважен за нормалното развитие на ембриона. Нивата на селен са много 

ниски при новородените с ниско тегло. 

 

Манган 

- Активация на ензими - Манганът функционира в редица ензимни системи, 

в които участват ензими играещи роля в контрола на кръвната захар, 

енергийния метаболизъм и действието на щитовидните хормони. 

Изследванията показват, че количеството на мангана при диабетиците е 

наполовина по-ниско, отколкото при здравите хора. 

- Антиоксидантно действие - Микроминералът манган функционира 

основно като компонент на антиоксидантния ензим супероксид дисмутаза 

(СОД). СОД предпазва клетъчните компоненти от увреждащия ефект на 

супероксидния свободен радикал. 

- Противовъзпалително действие - Манганът е популярно средство при 

навяхвания, изкълчвания и възпаления благодарение на способността си да 

повишава активността на СОД, а по-този начин и антиоксидантния ефект. 

Пациенти с ревматоиден артрит или други възпалителни заболявания изпитват 

повишена потребност от манган. 

- Антиконвулсивно действие - Ниски нива на манган се наблюдават при 

страдащите от епилепсия. Пациентите с най-ниски нива на манган 

демонстрират най-интензивни припадъци. Манганът играе важна роля в 

мозъчната функция, тъй като е жизнено необходим за усвояването на 

глюкозата в мозъка и за контрола на невротрансмитерите. 

 

 Хром 

- Контрол на кръвната захар - Хромът функционира в човешкото тяло като 

ключов компонент на така нареченият „фактор на глюкозната поносимост”. 

Той действа в тясна взаимовръзка с инсулина в улесняването на клетъчното 

усвояване на глюкозата. Множество контролирани изследвания потвърждават 

положителния ефект на хрома върху инсулин-независимия диабет. Резултатите 
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показват, че приемът на хром понижава нивата на глюкоза на гладно, 

подобрява глюкозната поносимост, понижава нивата на инсулин. Добри 

резултати са регистрирани и в случаи на хипогликемия. 

- Понижаване на холестерола - Посредством подпомагане на контрола на 

кръвната захар и подобряване на поносимостта към глюкоза, хромът е 

ефективен в понижаването на нивата на холестерола и триглицеридите при 

страдащите от инсулин-независим диабет и при здрави хора. 

- Контрол на телесното тегло - Доказано е, че хромът спомага за контрола 

на телесното тегло посредством способността си да повишава чувствителността 

на телесните клетки към хормона инсулин. Резултатите от клиничните 

изследвания показват, че допълнителният прием на хром може да допринесе за 

намаляване на телесните мазнини и повишаване на мускулната маса. 

- Подкрепа на кожата - Кожата на страдащите от акне е с нарушена 

способност да регулира глюкозата. Допълнителният прием на хром може да 

допринесе за бързи подобрения в състоянието на тези пациенти. 

 

Ванадий 

- Контрол на кръвната захар – Клиничните изследвания на ванадия са 

съсредоточени върху неговата роля за подобряване или наподобяване на 

действието на инсулина. Допълнителният прием на ванадий допринася за 

подобрение на поносимостта към глюкоза, инхибиране на синтеза на 

холестерол и подобряването на минерализацията на костите и зъбите. 

 

Бор 

- Костно здраве - Изследователските данни показват, че борът най-вероятно е 

от ключово значение за конверсията на витамин D в неговата активна форма. 

Борът е също така необходим за активирането на определени хормони, сред 

които естрогена. Допълнителният прием на бор ограничава изхвърлянето на 

калций от организма и драстично повишава нивата на 17 бета-естрадиол, най-

биоактивният естроген. 
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- Артрит – Ппри последните клинични изследвания с прием на бор ( 6-9 мг 

дневно) е регистрирано ефективно облекчаване на симптомите при 90% от 

страдащите от артрит, сред които пациенти с остео артрит, младежки артрит и 

ревматоиден артрит. 

 

Молибден 

- Детоксикация - Молибденът действа като необходим за детоксикацията на 

алкохола коензим, познат като алдехид оксидаза. 

- Сулфитна чувствителност - Ниските нива на молибден могат да доведат до 

повишаване на алергичните реакции към сулфити, консерванти използвани в 

салатните барове за подтискане на развитието на микроорганизми. 

- Защита срещу кариес - Популационни изследвания свидетелстват за 

корелация между високия прием на молибден и ниското ниво на кариозни 

процеси. Доказано е, че молибден и флуорид добавени към водата действат по-

ефективно, отколкото само флорида. 

- Болест на Уилсън - Това заболяване е наследствено и се характеризира с 

повишено задържане на мед, поради увреждане на черния дроб и мозъка. 

Молибденът е благотворен при лечението му, тъй като формира съединение с 

мед и белтъци и така да блокира абсорбцията на медта от червата или да я 

направи нетоксична в кръвта. 

 

Известни противопоказания 

Няма. 

 

Взаимодействия 

Химиотерапевтичните медикаменти могат да повишат потребността от селен. 

Антиацидите могат да инхибират абсорбцията на мангана. 

Рафинираните въглехидрати, ниската физическа активност, калциевият 

карбонат и антиацидите могат да ограничат абсорбцията на хрома. 
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Страдащите от биполярно разстройство и приемащите литий трябва да се 

консултират с лекар преди да започнат прием на ванадий. 

 

Полезни връзки 

Глюкозамин /хондроитин, МСМ, спирулина/люцерна/боровинка, Комплекс 

влакнини, Пикногенол с гроздови семена, Бял трън екстракт, Коензим Q10, 

естер С, Кверцетин, Босвелия, Бета-каротин, Есенциални мастни киселини. 

 


