
 

 
   

 

 

 

ALGASTIN 
 

 

 

Algastin MW je špičkový doplněk stravy 

zaměřený  na duševní  pohodu člověka. 

Skladba aktivních složek byla  navržena specialisty 
                      a výsledkem je vysoce kvalitní produkt, který tvoří synergický komplex 

Astaxanthinu, čisté EPA (omega-3), 

vitaminů B6 a B9. 
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ALGASTIN MW a DUŠEVNÍ POHODA 
 
 
 

 

  

 

Negativní faktory: 

 

Nervozita 

Nedostatek pohybu 

 

 

 

Jednotlivé složky 

Algastinu MW na 

základě klinických 

studií: 

Zlepšují celkový stav organismu 
[A1, A2, A3, A4] 

 

 

Snižují podrážděnost [E1, A5] 

Zlepšují kvalitu spánku [E1] 



 

 
 

AKTIVNÍ SLOŽKY a JEJICH ÚČINKY 
 
 
 
 
 

 

 

Algastin 

Přírodní Astaxanthin 

z řasy Haematococcus 

pluvialis 
Přírodní astaxanthin získaný 

ze sladkovodní mikrořasy 

Haematococcus pluvialis je jediný 

povolený pro lidskou spotřebu. 

 
Astaxanthin firmy Algamo se 

získává ultračistou superkritickou 

extrakcí oxidem uhličitým.  

 
Dle klinických studiích 
Astaxanthin:  

 

• Snižuje fyzickou a psychickou únavu 
[A4] 

• Pomáhá zlepšovat dobrou náladu 
[A5] 

• Snižuje poruchy paměti [A3] 

• Oddaluje mentální stárnutí [A2] 

• Udržuje přirozenou hladinu 
testosteronu u mužů v období  
andropausy [A1]  

• Zmírňuje symptomy menopauzy [A6] 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Astaxanthin je ve zhášení 

singletového kyslíku (radikál 

poškozující DNA) [A7] 

200x silnější než lutein 

500x silnější než vitamin E 

560x silnější než katechiny obsažené v zeleném čaji 

800x silnější než koenzym Q10 

3000x silnější než resveratrol 

6000x silnější než vitamin C 

 

 
Astaxanthin vykazuje 4 základní 

vlastnosti, které jej odlišují od 

ostatních antioxidantů: 

1) překlenuje buněčnou membránu a chrání 

celou buňku 

2) není pro-oxidant 

3) přestupuje hematoencefalickou 

a hematoretinální bariéru 

4) váže se na svalovou tkáň 

Astaxanthin dokáže odstranit až 19 volných 

radikálů současně, zatímco většina ostatních 

antioxidantů pouze jeden. 

 



 

 
 
 
 

 
Kyselina eikosapentaenová (EPA) má 

řadu důležitých funkcí. V lidském 

těle z ní vznikají signální molekuly 

(eikosanoidy) zmírňující zánět 

[E3]. 

EPA dále pozitivně působí proti 

vzniku řady duševních onemocnění. 

Nízká hladina EPA v organismu 

souvisí s nárůstem duševních 

problémů, včetně depresí, 

poruch motorických funkcí, 

problémů se srdcem a rovněž 

neurodegenerativních nemocí 

[E1, E2]. 

EPA je v přírodní formě snadno 

vstřebatelných a stabilních triglyceridů 

(TG). Stejně jako u astaxanthinu je 

použita ultračistá superkritická extrakce 

oxidem uhličitým. Jedná se o přírodní 

produkt bez použití rozpouštědel. 

Na základě klinické studie [E1] bylo 

prokázáno, že EPA: 

• Pomáhá předcházet vzniku depresí 

• Pomáhá snižovat pocity úzkosti a 

otupělost 

• Zvyšuje libido 

• Pomáhá s problémy se spánkem  

• Potlačuje výkyvy nálad před 

menstruačním cyklem 

 

Dále pomáhá předcházet vzniku a 

rozvoji neurodegeneratiních 

onemocnění (Alzhaimerova a 

Parkinsonova choroba) [E2] 

 

 

 
 

 

 
 

  
je společné označení pro tři 

sloučeniny - pyridoxol, pyridoxal 

a pyridoxamin. V organismu 

z nich vznikají deriváty, 

které ovlivňují metabolismus 

aminokyselin a sacharidů. 

• Napomáhá předcházet vzniku 

stresu a depresí [B1] 

• Přispívá k normální činnosti 

nervové soustavy 

 

je ve vodě rozpustný vitamin 

skupiny B a je jednou ze 

základních živin pro lidský mozek. 

 
 

• Přispívá ke snížení míry únavy 

a vyčerpání 

• Přispívá k normální psychické 

činnosti 

• Napomáhá organismu v obraně 

proti depresím, strachu a úzkosti 

[B2] 
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Tabulka složení: 
 

Obsah: v denní dávce (2 kapsle) 

Celkem omega-3 kyseliny z rybího oleje 1112 mg 

    z toho: EPA** 1000 mg 

Přírodní astaxanthin        4 mg 

Vitamin B6    1,4 mg 

Vitamin B9    0,4 mg 
** EPA a DHA ve formě přírodních snadno vstřebatelných triglyceridů. 
 


