
β-glukany OatWell® pocházejí z vysoce kvalitního ovsa. 
Tato patentovaná surovina byla úspěšně a náročně 
testována vědeckými laboratořemi ve Švédsku 
a Kanadě. OatWell® je zcela přírodní produkt 
z ovesných otrub bohatý na β-glukan (28 %) s vysokou 
viskozitou a vysokou molekulovou hmotností.

Sofistikovaná technologie 
zpracovávání vedoucí 
k zachování funkčních 
vlastností a vysoké 
biologické dostupnosti 1,3; 
1,4 β-glukanů pro organismus

β-glukany OatWell(R) pocházejí z vysoce kvalitního ovsa. 
Tato patentovaná surovina byla úspěšně a náročně 
testována vědeckými laboratořemi ve Švédsku a Kanadě. 
OatWell (R) je zcela přírodní produkt z ovesných otrub 
bohatý na β-glukan (28 %) s vysokou viskozitou a vysokou 
molekulovou hmotností.

CARDIO WELL OatWell® 
Ke složkám nejvýznamnějším pro lidské zdraví patří 
v případě ovsa rozpustná vláknina β-glukan. 
Je to označení pro viskózní polysacharid tvořený 
jednotkami D-glukozy1,3;1,4-β-D- glukan. 
Makromolekulární struktura glukanů závisí na zdroji 
a metodě izolace. Přírodní 1–3 - β-glukany jsou 
charakterizovány primární strukturou, rozpustností, 
stupněm větvení, molekulární hmotností, nábojem 
polymeru, konformací v roztoku (trojitá šroubovice,
jednoduchá šroubovice, náhodná smyčková 
konformace). Tyto vlastnosti hrají významnou roli 
v biologické aktivitě β-glukanů. Významnou vlastností 
β-glukanů a důvodem, proč jim je věnováno tolik 
pozornosti, jsou jejich fyziologické účinky. β-glukany 
patří do skupiny fyziologicky účinných látek, které se 
souborně označují jako modifikátory biologické 
odpovědi (biological response modifiers, BRMs).

Hlavní imunofarmakologické působení β-glukanů 
zahrnuje:
    
     zvýšení odolnosti proti virovým, bakteriálním, 
     plísňovým a parazitickým infekcím
     protinádorová aktivita
     prevence karcinogeneze

Fyziologické účinky rozpustné a nerozpustné vlákniny:

     regulace digesce a absorpce sacharidů v tenkém 
     střevě
     regulace absorpce tuků v tenkém střevě
     regulace absorpce cholesterolu v tenkém střevě
     vazba žlučových kyselin ve střevě
     vazba vody ve střevě, zvětšení střevního obsahu
     fermentace vlákniny na mastné kyseliny se středně 
     dlouhým řetězcem
     naředění toxických látek
     zvětšení střevního obsahu
     úprava rychlosti průchodu trávené potravy střevním 
     traktem
     v žaludku působí pocit sytosti
     působí proti zácpě
     ochrana před radiací

Vysoká hladina cholesterolu je primárním rizikovým 
faktorem ischemické choroby srdeční. Tento koncept 
je zaměřen na prevenci, zlepšení stávajícího stavu 
a snižování rizika kardiovaskulárních onemocnění.

OatWell® ovesné otruby 
a efekt vazkosti
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  CardioWell
bioaktivní ovesný beta-glukan
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® Původní studie naznačovaly, že β-glukan se uplatňuje 
zejména při aktivaci fagocytárního aparátu. Pozdější 
práce zaměřené na buněčnou imunitu tyto nálezy 
potvrdily a po dlouhé roky byl glukan využíván jako 
nespecifický stimulátor makrofágů. To je v organismu 
nesmírně důležité, neboť makrofágy tvoří první 
obrannou linii a bez jejich optimální aktivity se tělo 
nedokáže úspěšně bránit. Glukany tak spouštějí nejen 
respiratorní vzplanutí, ale stimulují také produkci celé 
řady imunoaktivních látek, z nichž můžeme jmenovat 
třeba IL-6, IFN nebo TNFα.

obr.: Chemická struktura ovesného beta-glukanu ukazující strukturu 
beta 1,4 a beta 1,3 glykosidikální vazby.

Glukany a účinky 
na cholesterol
Přijímání rozpustného β-glukanu zlepšilo hodnoty 
krevních lipidů u pokusných zvířat a lidí, kteří měli 
zvýšenou hladinu sérového cholesterolu. V klinických 
studiích nastal zvrat hypercholesterolemie po podávání 
doplňků stravy z ovsa, ovesných otrub nebo čištěných 
β-glukanů z kvasinek. Podle Parenteral Drug Association 
(PDA) čtyři porce potravin s ovsem, které obsahují více 
než 0,75 g β-glukanů na porci, snižují riziko vzniku 
srdečních chorob. Výživný efekt ovesných otrub byl 
ohodnocen v mnoha in vitro experimentech, stejně 
tak jako při pokusech na laboratorních krysách 
a při lidských nutričních experimentech. 
Prospěšné účinky β-glukanů 
byly pozorovány 
v obou případech.

mají řadu příznivých účinků ve výživě, které jsou 
charakteristické pro vlákninu, omezují riziko výskytu 
rakoviny tlustého střeva, jsou prevencí proti cukrovce, 
zácpě i obezitě. Na druhé straně snižují využitelnost živin 
a tím snižují nutriční hodnotu přijímané potravy. 
To může být značná výhoda pro jedince, jejichž příjem 
energie ve stravě je vyšší, než výdej. Tedy pro jedince 
s omezeným pohybem, pro duševně pracující, pro 
všechny, kteří mají sklon k otylosti. Vědecké práce
prokázaly, že konzumace výrobků z ovsa snižuje krevní 
hladiny celkového a LDL cholesterolu, a při tom 
neovlivňuje hladinu žádoucího HDL cholesterolu. 
Zároveň se prokázalo, že výrobky z ovsa mají schopnost 
snižovat hladinu glukózy v krvi a stávají se tak 
významnou složkou diety při cukrovce. β-glukany také 
fungují jako prebiotikum (jsou fermentovány v tlustém 
střevě a tím pozitivně ovlivňují růst užitečných střevních
bakterií). Obecně platí, že glukany zvyšují odolnost 
organismu, zvyšují obranyschopnost a zvyšují tvorbu
červených a bílých krvinek.

Uvedená tvrzení jsou výsledkem 
mnohých vědeckých studií, na 
jejichž základě EFSA vydala kladné 
stanovisko podle čl. 13 a čl. 14 
nařízením EP a R (ES) č. 1924/2006 
o výživových a zdravotních 
tvrzeních při označování potravin.

Doplněk stravy na zcela přírodní bázi CARDIO WELL je 
určen všem lidem, kteří dbají na zdravý životní styl 
včetně zdravé stravy jako prevence většiny zdravotních 
problémů. Nezbytný je pro lidi se zvýšenou hladinou LDL 
cholesterolu, diabetiky, lidi s problémy se zažíváním 
(průjmy, zácpa, sklon k nadýmání), ale i pro lidi bojující 
s nadváhou.

Účinek β-glukanů na snižování hladiny sérového 
cholesterolu a jaterního lipoproteinu, vedoucí 
k omezování rizika aterosklerózy a onemocnění srdce, 
je významný. Bylo prokázáno, že ovesná vláknina 
(β-glukany) podporuje střevní motilitu a může být
využita ke zlepšení intestinálních potíží. β-glukany ovsa 
 

Doporučené dávkování: 21g ovesných otrub – 2 plné 
odměrky. Toto množství odpovídá doporučovanému příjmu 
3g ovesného β-glukanu denně. 
Výrobek je vhodný i pro děti od 3 let. Denní dávku upravte 
podle věku a hmotnosti dítěte.

Aby bylo možné uvést zdravotní tvrzení, musí potravina 
poskytnout v denní dávce alespoň 3 g β-glukanů z ovsa.

Návod k použití: Ovesné otruby Oat Well® jsou snadno 
použitelný zdroj β-glukanů, kterým můžeme obohatit 
například snídaňové cereálie, pomazánky, instantní 
výrobky, mléčné výrobky a nápoje. 
Nutná zásada při konzumaci – dostatečný pitný režim!
Výrobek neobsahuje geneticky modifikované organismy.
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a dramatickou změnu životního stylu, ale funkční 
potraviny, nápoje a potravinové doplňky poskytují 
vyhovující způsob dosažení správné životosprávy.

Mnohé produkty a ingredience jsou již známé a přijaté 
konzumenty pro jejich pozitivní vliv na zdraví. I obiloviny 
patří do této vyhledávané kategorie. Jsou přirozeně 
bohatým zdrojem beta-glukanu, který má pozitivní vliv 
na zdraví srdce. Existuje vědecký důkaz, který prokazuje 
roli beta-glukanu na snižování krevního cholesterolu 
a stabilizaci úrovně cukru v krvi. Bylo stanoveno, že 
denní konzumace alespoň 3 gramů ovesného 
beta-glukanu může způsobit redukci LDL cholesterolu
až o 10 % a snížit riziko vzniku kardiovaskulárních 
chorob až o 20 %.

 OatWell
Ovesný beta-glukan pro zdravé srdce

®

Úvod
Zdravé srdce je v popředí světového zájmu. Podle údajů
WHO jsou kardiovaskulární onemocnění nejčastější 
příčinou úmrtí mužů i žen.

Nárůstem obezity a cukrovky, které jsou spojeny 
se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění, 
tento problém eskaluje. Jedná se o stále nevyřešené 
sociální a ekonomické břemeno pro zdravotnický 
systém nejen v rozvinutých zemích.

Náklady evropské ekonomiky jsou podle Evropské 
společnosti pro kardiologii odhadovány na 196 bilionů 
eur ročně. Toto číslo nezahrnuje pouze úmrtnost 
a náklady spojené s lékařskou péčí, ale také absenci 
v zaměstnání a předčasný důchod.

Je obecně známo, že určité stravovací návyky brání 
vzniku kardiovaskulárních chorob, ale stále je zapotřebí 
vzdělávat další odborníky ve zdravotnictví, vládu 
a veřejnost v tom, že strava hraje zásadní roli u rizikových 
faktorů spojených se zdravím srdce.

Tato zpráva se zabývá spojitostí mezi zdravým srdcem 
a tradiční potravinou, obilovinami. Shrnuje poslední 
výzkumy o prokázaném vlivu jeho aktivní složky, 
ovesného beta-glukanu na snížení krevního cholesterolu 
a cukru. Mnohé klinické studie dokazují, že obiloviny 
a ovesný beta-glukan mohou být doporučovány jako 
součást zdravé výživy snižující riziko kardiovaskulárních 
chorob (CVD).

Říjen 2015

Stravování
Strava je jedním z nejdůležitějších faktorů určujících 
celkové riziko CVD. Vysoký příjem zpracovaných 
potravin plných nežádoucí soli, tuků a cukrů, 
kombinovaný se sedavým životním stylem, může 
poškodit srdeční artérii a svalovou funkci.

V moderní společnosti je pro řadu z nás složité 
konzumovat přírodně bohaté potraviny s ohledem na
pracovní, společenské či rodinné závazky. Vyvážené 
stravování může pro mnohé znamenat změnu v chování 

Věděli jste, že...?
Odhadem 90 % kardiovaskulárních onemocnění 
se dá předejít prevencí? Zdravá strava je klíčem
ke snížení rizikových faktorů!

Ovesný beta-glukan je rozpustná forma dietní vlákniny, 
díky jejíž vysoké viskozitě se snižuje úroveň cholesterolu. 
Rozpouští se v trávicím traktu, v tenkém střevě vytváří 
tuhou gelovou hmotu. 
Tato viskózní síť blokuje žlučové kyseliny na bázi 
cholesterolu a brání jim v absorpci do krevního oběhu. 
Ty jsou pak bez jakýchkoliv škod a bolesti vyloučeny 
z těla. Když jsou následně játra nucena produkovat více 
žlučových kyselin, které tělo potřebuje pro vstřebávání 
tuku, použijí cholesterol z krevního oběhu. 
To má za důsledek snížení úrovně LDL cholesterolu.
Tento proces ukazuje, že rozsah efektu snížení 
cholesterolu záleží na viskozitě beta-glukanu, respektive 
jeho schopnosti vytvořit efektivní viskózní gel.

Snižuje glykemickou odpověď
Uvedená charakteristika je také klíčem ke kontrolování 
glukózy a úrovně cukru v krvi. Vzestup viskozity, 
způsobený účinky ovesného beta-glukanu coby 
preventivní bariéry zpomaluje trávení a vstřebávání 
karbohydrátů, čímž předchází náhlým změnám v úrovni 
cukru v krvi, které jinak způsobují vznik tukových zásob.
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® 

Názor odborníka:
„Nyní víme více o důležitosti fyzikálně-chemických 
vlastností ovesného beta-glukanu a předurčení 
jeho vlastností ke snižování cholesterolu a krevních 
cukrů u člověka.“

Dr. Thomas Wolever,
oddělení nutričních věd, Universita Toronto

Obecné uznání
Přednesené dokázané výhody ovesného beta-glukanu 
jsou pádným argumentem pro tu část odborné
a laické veřejnosti, která je dosud k pozitivním účinkům 
beta-glukanů z ovsa skeptická.

EFSA potvrdila spojení mezi snižováním cholesterolu 
a konzumací alespoň 3 gramů beta-glukanu denně.
EFSA autorizovala zdravotní tvrzení čl. 14 Nařízení – týkají 
se  snižování rizika onemocnění (tvrzení o snižování 
cholesterolu spojené se snížením rizika vzniku CVD).

EFSA vydala pozitivní posudek podle článku 13 potvrzu-
jící účinek beta-glukanu na zdravou úroveň cukru v krvi.

Americká potravinová a lékárnická administrativa 
potvrdila zdravotní tvrzení o snížení úrovně cholesterolu 
při příjmu alespoň 3 gramů beta-glukanu denně.

Agentura pro potravinové standardy v Austrálii a na 
Novém Zélandu stanovila, že coby součást stravování 
potravinami nasycenými tukem jsou 3 gramy 
beta-glukanu denně nezbytné ke snížení cholesterolu 
a pro jeho re-absorpci.

Vědecké důkazy
Mnohé klinické studie podporují zjištěný pozitivní efekt 
ovesného beta-glukanu na zdraví srdce a tato 
ingredience si stále více získává pozornost mezinárodně 
známých institucí za účelem zjištění jejího plného 
potenciálu. Například Evropská společnost kardiologů 
a Americký národní vzdělávací program o cholesterolu 
shodně doporučili konzumaci ovesného beta-glukanu 
jako vhodnou změnu životního stylu pro snížení rizik CVD.

Nedávný výzkum poskytuje další důkazy podporující 
potenciál ovesného beta-glukanu na snížení cholesterolu. 
Meta-analýza publikovaná v Americkém deníku 
Klinického stravování byla první, která hodnotila pokusy, 
kde byl použit pouze beta-glukan s vysokou molekulární 
hmotností.

     Analýza 28 řízených pokusů zjistila, že 3 gramy 
     beta-glukanu užívaného denně sníží LDL a celkový 
     cholesterol o 0.25mmol/L až 0.30 mmol/L.

     To je snížení o 50-100% vyšší než u předchozích 
     výzkumů.

     Tento účinek byl pozorován globálně napříč různými 
     konzumenty demograficky, včetně hubených, 
     obézních a nadváhou trpících žen i mužů, kteří 
     netrpěli diabetem, i těch, co trpěli jednou či oběma 
     z jeho forem.

Závěr
Prevence je klíčem k zdravému srdci. Zdravý, aktivní 
životní styl je prvním krokem k dobré kardiovaskulární 
kondici. Efektivní kontrolou hmotnosti a správnou 
stravou může být riziko kardiovaskulárních onemocnění 
znatelně sníženo.

OatWell
OatWell ovesný beta-glukan je prášek z obilných otrub 
obsahující vysoké množství beta-glukanu.
Je vyráběn mletím obilných zrn. OatWell obsahuje 
přirozenou kombinaci beta-glukanu a nerozpustných 
vláknin, stejně jako vysokého množství proteinů, 
nenasycených mastných kyselin, vitamínů a minerálů.

Přírodní a vysoce univerzální OatWell prášek má široké 
použití, včetně pečení chleba, cereálií, nápojů 
a potravinových doplňků.
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  Vědecké stanovisko
EFSA Journal 2010;8(12):1885

Vědecké stanovisko k opodstatnění zdravotního tvrzení 
spojeného s ovesným beta-glukanem a snižováním 
krevního cholesterolu a snižováním rizika srdečních 
chorob s ohledem na článek 14 vyhlášky Evropské 
komise č. 1924/2006. /výňatek z dokumentu/

 

EFSA rada na Potravinové doplňky, stravu a alergie 
(NDA) Evropská potravinově-bezpečnostní autorita 
(EFSA), Parma, Itálie

Souhrn
S ohledem na žádost CreaNutrition AG zpracovanou 
podle článku 14 Nařízení evropského Parlamentu 
č. 1924/2006 kompetentní orgán Spojeného království, 
byla rada EFSA požádána o vyjádření na vědecké 
opodstatnění zdravotního tvrzení spojeného s ovesným 
beta-glukanem a snižováním krevního LDL cholesterolu 
a celkového cholesterolu. Ovesný beta-glukan prošel 
dostatečným množstvím studií zaměřených na snižování 
LDL cholesterolu a jeho koncentrace s pozitivním 
fyziologickým efektem na snižování rizika srdečních 
chorob. Žadatel podal celkem 22 referencí přidaných 
k žádosti pro zdravotní tvrzení. Ty obsahovaly tři
meta-analýzy (jednu nevydanou) a 19 kontrolovaných 
pokusů (z toho 3 nepublikované). Při zvážení svého 
rozhodnutí vzala Rada v potaz to, že souhrn dat 
prověřujících vliv beta-glukanu v dávkách alespoň 
3 gramů na den prokazatelně potvrdil statistický pokles 
koncentrace LDL cholesterolu a byl tedy silným 
argumentem pro podporu jeho biologického efektu. 
Rada usoudila, že příčina a efekt je v přímém poměru 
mezi konzumací beta-glukanu a snižováním koncentrace 
krevního LDL cholesterolu. Následující citace reflektuje 
vědecké zjištění: „Ovesný beta glukan prokazatelně 
snižuje krevní cholesterol. Snižování krevního 
cholesterolu může snížit riziko srdečních chorob.“ 
Rada dále usoudila, že potraviny by měly poskytovat
alespoň 3 gramy beta-glukanu denně a že toto množství 
může být rozumně konzumováno jako součást vyvážené 
stravy. Cílovou skupinou jsou dospělí, kteří chtějí snížit 
koncentraci cholesterolu v krvi. 

Přehled
Potravinovou složkou, která je předmětem tohoto 
zdravotního tvrzení, je ovesný beta-glukan. Beta-glukany 
jsou nestravitelné neškrobové polysacharidy složené 
z glukózových molekul v dlouhých lineárních 
polymerech. Molekulární váha ovesného beta-glukanu 
je komerčně dostupná ve zpracovaných potravinách 
v rozsahu 100 kDA až 2000 kDA. Ovesný beta glukan 
se přirozeně vyskytuje v ovesných otrubách a je 
měřitelný metodami stanovenými pro potravinářství. 
Tato specifikace platí pro ovesný beta-glukan obsažený 
přirozeně v potravinách i formách přidaných do potravin.

Tvrzením je, že „ovesný beta-glukan může aktivně snížit 
krevní LDL a celkový cholesterol.“ Žadatel specifikoval 
cílovou skupinu coby globální populaci, obzvláště osoby 
se zvýšeným rizikem k vysokému cholesterolu. Žadatel 
podal celkem 22 referencí k žádosti pro zdravotní tvrzení. 
Ty obsahovaly tři meta-analýzy (jednu nevydanou) 
a 19 kontrolovaných pokusů (z toho 3 nepublikované).

První meta-analýza zahrnovala 12 studií, které 
obsahovaly 1063 subjektů. Pozorováni byli lidé 
s normálním i zvýšeným cholesterolem ve věkovém 
rozmezí 20 až 73 let. Průměrná výchozí koncentrace 
krevního cholesterolu byla od 4.6 do 7.1 mmol/L. 
Odhadovaná denní konzumace ovesného beta-glukanu 
byla od 1.1 do 7.6 gramů na den s průměrnou dávkou 
3.7 gramů na den. Zdroje beta-glukanu byly otruby, 
ovesné pokrmy a ovesné vločky, které byly 
konzumovány coby snídaňové cereálie, sušenky, chléb, 
müsli, mu�iny a prášek. Intervenční doby studií se 
pohybovaly od 2.5 do 12 týdnů, s průměrnou dobou 
5.5 týdne. Výsledným efektem byla změna celkové
koncentrace cholesterolu o -0.13 mmol/L (95% CI: 
-0.19, -0.07).

Druhá meta-analýza zahrnovala 25 studií ovesných 
produktů a týkala se 1600 subjektů. Pozorováni byli lidé 
ve věku 26 až 61 let, kteří byli zdraví, trpící hyperlipidémií 
i cukrovkou. Množství beta-glukanu se pohybovalo
od 1.5 do 15 gramů za den s průměrnou dávkou 5 gramů 
na den. Intervenční doba studií se pohybovala od 2 
do 12 týdnů, s průměrnou intervencí po 5.6 týdnech.  
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® 
Zdroje beta-glukanu byly otruby, ovesné pokrmy 
a ovesné vločky, které byly konzumovány coby 
snídaňové cereálie, sušenky, chléb, müsli, mu�iny 
a prášek. Příjem 1 gramu beta glukanu na den způsobil
změnu LDL cholesterolu o -0.040 mmol/L (95% CI: 
-0.054, -0.026) a -0.037 mmol/L (95% CI: -0.040, 
-0.034). Nebyly zaznamenány žádné změny 
koncentrace HDL cholesterolu.

Žadatel předložil devatenáct dalších studií, které 
zahrnovaly celkem 1080 subjektů. Pozorováni (16-77 let) 
byli jak zdraví lidé, tak osoby s hyperlipidémií, diabetem 
a nadváhou. Odhadovaná denní konzumace beta 
glukanu byla od 3 do 9 gramů, s průměrnou dávkou 
5 gramů. Intervenční doba se lišila od 2 do 12 týdnů, 
s průměrnou dobou 5.7 týdne. Zdroje beta-glukanu byly 
otruby, ovesné pokrmy a ovesné vločky, které byly 
konzumovány coby snídaňové cereálie, sušenky, chléb, 
müsli, mu�iny a prášek. Celkový efekt 18 studií byla 
redukce -0.034 mmol/L (95% CI: -0.35, -0.22 p&lt;0.001) 
LDL cholesterolu. Při vyhodnocování rozdílů jednotlivých
studií, při dávce odhadovaného efektu 3g ovesného 
beta-glukanu na den, sledováno linií trendu, byl dosažen 
výsledek -0.23 mmol/L (95% CI: -0.35, -0.10) celkového 
cholesterolu a -0.21 mmol/L (95% CI: -0.31, -0.11) LDL 
cholesterolu. Koncentrace HDL cholesterolu výrazně 
neklesala. 

V jednom uzavřeném kontrolovaném pokusu 
75 mužů i žen s vysokým cholesterolem konzumovalo 
denně 6g beta-glukanu v koncentrátu z otrub (n=35) 
nebo 6 gramů dextrosy monohydrátu (n=40) každý den 
po dobu šesti týdnů. V pozorované skupině se 
koncentrace LDL cholesterolu změnily značně o -0.30 
= 0.1 mmol/L. Prezentované výsledky indikují, že efekt 
snížení cholesterolu beta-glukanem může záviset na 
zvýšené viskozitě v tenkém střevě, která snižuje 
reabsorpci žlučových kyselin, zvyšuje syntézu žlučových 
kyselin z cholesterolu a snižuje koncentraci cirkulujícího 
LDL cholesterolu. Viskozita v tenkém střevě je 
předurčena koncentrací, molekulární váhou 
a rozpustností beta-glukanu. Rozdílné viskozity mohou 
odůvodnit, alespoň z větší části, rozdílnost efektu snížení 
cholesterolu v individuálních studiích.

Při hodnocení výsledků studií rada uznala, že většina 
kontrolovaných pokusů prověřujících účinek 
beta-glukanu při dávce alespoň 3 gramů na den 
prokázala statisticky znatelné snížení koncentrace LDL 
cholesterolu na subjektech s normálním i zvýšeným 
cholesterolem, a že se tedy jedná o důkazy jasně 
podporující jeho prospěšnost a biologickou efektivitu.

Kroky podniknuté EFSA
      Žádost byla přijata 4. září 2008
     Rozsah žádosti spadal pod zdravotní tvrzení referující 
     na snížení zdravotních rizik
     Během kontroly kompletnosti byl žadatel požádán 
     o doplnění chybějících informací dne 10. 10. 2008
     Žadatel dodal informace 22. 10. 2008
     Proces vědeckého hodnocení začal 15. 11. 2008
     Dne 4. 2. 2009 rada NDA souhlasila se seznamem 
     otázek pro žadatele
     Žadatel zodpověděl veškeré dotazy ke dni 21. 4. 2009
     Dne 3. 7. 2009 rada NDA souhlasila s dalším 
     seznamem dotazů pro žadatele
     Žadatel zodpověděl veškeré dotazy ke dni 17. 8. 2010
     Během schůze 12. 11. 2010 rada NDA po vyhodnocení 
     všech dostupných dat přijala stanovisko vědeckého 
     opodstatnění zdravotního tvrzení týkajícího se 
     ovesného beta-glukanu, snížení krevního cholesterolu 
     a snižování rizika srdečních chorob

Podobná tvrzení navržená 
či autorizovaná jinými 
organizacemi
FDA ve spojených státech (1997, 2003), JHCI v UK 
(2006), Francouzská AFSSA (2008), Švédská 
potravinářská společnost (2004, 2007) a Švýcarská 
federální kancelář veřejného zdraví (2006) již uznaly 
zdravotní tvrzení o ovesném beta glukanu. V Nizozemí 
bylo specifické tvrzení o snížení LDL cholesterolu 
a celkového cholesterolu uznáno v letech 2005, 2007 
a 2008 pro produkty obsahující beta glukan. V České 
republice byl na základě nizozemského ustanovení 
schválen chléb snižující hladinu cholesterolu roku 2005 
Ministerstvem zdravotnictví. Malajské Ministerstvo 
zdravotnictví schválilo ovesnou rozpustnou vlákninu 
(beta-glukan) ve své sekci o potravinářských tvrzeních.

Relevantnost tvrzení 
na lidské zdraví
Srdeční onemocnění způsobují úmrtnost u 1.9 milionů 
obyvatel EU ročně a 4.35 miliónů v celé Evropě 
(Pedersen et al 2005). Zvýšený krevní cholesterol je 
důležitým změnitelným rizikovým faktorem při vzniku 
kardiovaskulárních onemocnění. (WHO 2002a, b).
Bylo dokázáno, že snížení koncentrace krevního 
cholesterolu lze docílit léky, stravou a změnou životního 
stylu (Denke 2005, Gordon 2000, Ornish et al 1998).
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1160/2011 ze dne 14. listopadu 
2011 o schválení a neschválení určitých zdravotních 
tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení 
rizika onemocnění. /výňatek z dokumentu/

EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem 
na Smlouvu o fungování Evropské 
unie, s ohledem na nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 
2006 o výživových a zdravotních 
tvrzeních při označování potravin (1), 
a zejména na čl. 17 odst. 3 
uvedeného nařízení. 

Z toho konkrétně:

2. Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že 
provozovatelé potravinářských podniků mohou
podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u 
příslušného vnitrostátního orgánu členského státu.
Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti 
Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále 
jen „úřad“). 3. Jakmile úřad žádost obdrží, neprodleně 
o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi 
a k dotčenému zdravotnímu tvrzení vydá své stanovisko.
4. Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení 
s ohledem na stanovisko úřadu.
5. V návaznosti na žádost společnosti CreaNutrition AG 
předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) 
č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke 
zdravotnímu tvrzení týkajícímu se účinků ovesného 
beta-glukanu na snížení hladiny cholesterolu v krvi 
(otázka č. EFSA-Q- 2008-681) ( 2 ). 
Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Zařazení 
ovesného beta-glukanu jako součásti vyvážené stravy 
může aktivně snížit hladinu LDL cholesterolu 
(lipoproteinu o nízké hustotě) a celkového cholesterolu 
v krvi.“ 6. Na základě předložených údajů dospěl úřad 
ve svém stanovisku, jež Komise a členské státy obdržely 
dne 8. prosince 2010, k závěru, že byla zjištěna příčinná 
souvislost mezi užíváním ovesného beta-glukanu 
a snížením koncentrací LDL cholesterolu v krvi. 
Zdravotní tvrzení formulované ve smyslu těchto závěrů 
by proto mělo být považováno za vyhovující 
požadavkům nařízení (ES) č. 1924/2006 a mělo by být 
zařazeno na seznam schválených tvrzení platných pro 
Unii. 7. V čl. 16 odst. 4 nařízení (ES) č. 1924/2006 je 
stanoveno, že stanovisko doporučující schválení 
zdravotního tvrzení by mělo obsahovat určité údaje. 
Tyto údaje týkající se schváleného tvrzení by proto měly 
být uvedeny v příloze I. tohoto nařízení a případně by 
v souladu s pravidly stanovenými v nařízení (ES) 
č. 1924/2006 a příslušnými stanovisky úřadu měly 
zahrnovat revidovanou formulaci tvrzení, zvláštní 
podmínky používání tvrzení a případně podmínky 
používání nebo omezení používání dané potraviny 
a/nebo doplňující sdělení nebo varování.

1. Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení 
při označování potravin zakázána, pokud je Komise 
v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí 
na seznam schválených tvrzení.

O�icial Journal of the 
Europhean Union 15. 11. 2011

Nařízení komise
Evropské unie
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primář MUDr. Jan Boženský
Vítkovická nemocnice, a.s. 
Ostrava, dětské oddělení – pediatr

Souhrn výsledků při podávání 
vlákniny CardioWell dětem
s obezitou a zvýšeným 
cholesterolem
OatWell® je zcela přírodní produkt z ovesných otrub 
bohatý na beta-glukan (28 %) s vysokou viskozitou 
a vysokou molekulovou hmotností. Beta-glukany 
patří do skupiny fyziologicky účinných látek, které 
se souborně označují jako modifikátory biologické 
odpovědi (biological response modifiers, BRMs). 
Významnou vlastností beta-glukanů a důvodem, 
proč je jim věnováno tolik pozornosti, jsou jejich 
fyziologické účinky.

Samotné beta-glukany také fungují jako prebiotikum, 
jsou fermentovány v tlustém střevě a tím pozitivně 
ovlivňují růst užitečných střevních bakterií. 
Obecně platí, že beta-glukany pomáhají zlepšit odolnost 
organismu proti virovým, bakteriálním, plísňovým 
a parazitárním onemocněním. Na základě mnoha 
recentních studií a v souladu se závěry publikovanými 
EFSA (European Food Safety Autority) v roce 2011 
se ukazuje, že pravidelné podávání dostatečné dávky 
beta-glukanů má prokazatelně pozitivní vliv na snížení 
celkové hladiny cholesterolu v krvi a kolísání hladiny 
cukrů po jídle (postprandiální hypoglykémie).

Ovesná vláknina OatWell® je tedy vláknina, která má na 
základě platných směrnic Evropské unie povolené 
zdravotní tvrzení, že pomáhá udržovat zdravé srdce 
a zdravou hladinu cholesterolu v krvi.

Testování ve Vítkovické nemocnici v Ostravě 
na dětských pacientech probíhalo v období zima 2013 
až léto 2014. Do vlastního souboru bylo vybráno 8 dětí 
s obezitou a zvýšenou celkovou hladinou cholesterolu. 
Z toho jedno dítě bylo v průběhu podávání vyřazeno 
ze sledování, a to pro závažné nedodržování 

doporučeného režimu a podávání vlákniny.

Ve sledovaném souboru 7 dětí byli 4 dívky a 3 chlapci. 
Průměrný věk byl 14,8 let. Průměrná délka podávání byla 
51,6 dní. Hodnoty cholesterolu klesly během podávání 
v průměru o 5,7 % a tělesná hmotnost o 5,8 %.
V dalších sledovaných parametrech byla hodnocena 
chuť preparátu známkou 1,57 (škála 1–5), u 6 dětí došlo 
v 85 % k úpravě zácpy. U dětí, které dokončily sledování 
se neobjevily žádné komplikace spojené s podáváním 
preparátu.

Vzhledem k malému počtu sledovaných dětí a absenci 
kontrolní skupiny nelze tyto výsledky hodnotit jako 
statisticky významné, ale ukazuje se, 
že vláknina CARDIO WELL 
se může stát vhodným 
doplňkem i při redukci 
hmotnosti.

Nespornou výhodou je 
také neutrální chuť preparátu, 
který tak může být součástí stravy 
i malých dětí. Přidáním do mléčných výrobků či 
přesnídávek, pak můžeme pro děti velmi vhodným 
způsobem zvýšit potřebnou dávku vlákniny a tak 
příznivě ovlivnit celý proces trávení. Jen pouhým 
navýšením příjmu vlákniny můžeme pozitivně ovlivnit 
i problémy s obstipací. Přidáním do domácí ovocné 
zmrzliny či domácích dezertů, pak můžeme dětem 
připravit relativně zdravé mlsání a tak nahradit dnes 
tak oblíbené průmyslově vyráběné sladkosti, které jsou 
nejen „plné mléka“, ale i tuků, cukrů, umělých barviv 
a stabilizátorů.

Cardiowell s OatWell
Vyzkoušeli v lékařské praxi

®
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MUDr. Fojtík Petr, Ph.D.
Centrum péče o zažívací trakt, 
Vítkovická nemocnice Ostrava

Zkušenosti s přípravkem 
Cardio Well
Cíle studie s Cardio Well byly čtyři:
1. zjistit toleranci přípravku
2. vliv na obstipaci
3. vliv na redukci hmotnosti
4. vliv na celkovou hladinu cholesterolu

Do sledované skupiny bylo zařazeno 10 pacientů, kteří 
užívali přípravek Cardio Well 2× denně odměrku, tedy 
21 g ovesných otrub, 3 g ovesného beta-glukanu denně, 
a to po dobu jednoho měsíce. Do vzorku bylo zařazeno 
7 žen pro obtíže se stolicí obstipací a 3 muži pro 
obezitu a hypercholesterolemii.

Výsledky
1. Tolerance výrobku byla výborná, hlavně pokud byl 
přidáván do jiného jídla: do jogurtu nebo do jiných 
potravin – polévky, kaše,...

2. Vliv na obstipaci byl výborný, dávka otrub je 
dostatečná pro zlepšení obstipace, v jednom případě, 
kdy byla obstipace habituální úporná, musely být 
přidány i salinická projímadla, v této kombinaci 
dostatečný efekt. Vliv na obstipaci jako substituce 
vlákniny tedy výborný efekt.

3. U pacientů, kteří měli hypercholesterolemii došlo 
k signifikantnímu poklesu hladiny celkového 
cholesterolu, ale nebyl zkoumán LDL cholesterol. 
Počet sledovaných je minimální, nelze tedy zhodnotit 
jako matematicky vyhodnotitelné.

4. Pacienti, kteří měli nadváhu měli větší pocit sytosti, 
pokud preparát brali na lačno nebo mezi jídly a zapíjeli, 
a ti také zredukovali hmotnost.

Přípravek Cardio Well je vhodný jako pravidelná 

substituce vlákniny v dostatečné denní dávce 
s následnou úpravou pravidelnosti a konzistence stolice, 
či zlepšením obstipace, při dostatečném příjmu tekutin. 
Je výborně tolerován, pokud je přidáván k jiným 
výrobkům (mléko, instatní výrobky, jogurty...).
Přirozený příjem beta-glukanů z ovsa je výhodný pro 
podporu imunity, snížení recidivy infekcí, jako výborný 
podpůrný prostředek při redukci hmotnosti.

Tyto výsledky jsou provedeny jen na malé skupině 
(vzhledem k obtížnému výběru respondentů 
s odpovídající diagnózou ve stejném místě a ve stejném 
čase, kteří zároveň souhlasí s veřejným sledováním) 
a s mnohými cíli sledování. Statistické vyhodnocení 
tedy není možné. I mimo relevantní statistické 
vyhodnocení však dává odpovědi na stanovené cíle.

  Cardiowell s OatWell
Vyzkoušeli v lékařské praxi

®

Vaše zkušenosti
„Dobrý den. Chtěla bych Vám poděkovat za 
doporučení přípravku Cardio Well. Dle krevních 
testů se mi snížila hladina cholesterolu a tím pádem 
Vám ještě jednou srdečně děkuji. Současně bych si 
u Vás ráda objednala další zásilku Cardio Wellu 
v počtu 6 ks...
Děkuji, s pozdravem Martina Bartošová 
(sestra od dr.Skalické-Lbc)”

„Dobrý den, chtěla bych Vám sdělit svoje zkušenosti 
s užíváním přípravku Cardio Well. Poprvé jsem si ho 
koupila v červenci 2013 a to spíše ze zvědavosti. 
S manželem chodíme cvičit, žádné velké zdravotní 
problémy nemáme, jen nějaké to „kilíčko“ by mohlo 
jít dolu. Zvykli jsme si Cardio Well pravidelně snídat 
v jogurtu a hlídat si dostatečné pití. Účinkem jsme byli 
mile překvapeni. Střeva „pracují“ jak mají, zažívání je 
v pohodě a my také. A nejen to, přívítali jsme i vedlejší 
účinek preparátu a to je úbytek na váze - manžel ztratil 
pět kilogramů a já tři. Věřím, že až půjdeme na 
preventivní prohlídku, bude vidět účinek i na 
výsledcích vyšetření, protože manžel měl mírně 
zvýšený cholesterol. Nyní jsem si Cardio Well koupila 
již potřetí a protože jsme velice spokojení, zřejmě si ho 
budeme kupovat i nadále. Děkuji Petrová”
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1 svazek mrkve (0,5 kg)
1 l vody

1 l kuřecího nebo
zeleninového vývaru

1 lžíce másla
1 lžíce hladké mouky

1 lžíčka soli & pepř
muškátový oříšek

1 odměrka Cardio Well
200 g zakysané smetany

Tip

1.
Mrkev očistíme. Jednu mrkev ponecháme

stranou a zbytek dáme vařit do měkka.
Odloženou mrkev najemno nastrouháme.

2.
Uvařenou mrkev scedíme

a rozmixujeme spolu s ohřátým vývarem.
Osolíme, opepříme, nastrouháme trochu

muškátového oříšku a znovu rozmixujeme.
Mrkvový základ přelijeme do hrnce a zahříváme.

3.
V kastrůlku připravíme světlou jíšku,

kterou přidáme do mrkvového základu a dobře
rozmícháme. Přidáme najemno nastrouhanou

mrkev. Strouhanou mrkev nezahříváme dlouho,
aby si zachovala co nejvíce vitamínů. 

4.
Cardio Well přidáme do hrnce až těsně

před servírováním a dobře promícháme.
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