
 

    
 
 

 

ALGASTIN 
 

 

 

Algastin SHN je špičkový doplněk stravy 

zaměřený na podporu růstu vlasů a zlepšení 

stavu nehtů a pokožky. 

 
Skladba aktivních složek byla navržena  specialisty 

a výsledkem je vysoce kvalitní produkt, který tvoří synergický komplex 

Astaxanthinu a dalších karotenoidů, 

omega-3 kyselin, kolagenu, zinku 

a vitaminů. 
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ALGASTIN SHN a VLASY, NEHTY A POKOŽKA 
 
 
 

 

 
 

  

 

Negativní faktory: 

 

 

 

 

 

 



 

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 studií 
Astaxanthin: 

• Zpomaluje Anti – aging kůže [A] 

• Snižuje tvorbu vrásek [A] 

• Udržuje mladistvý  vzhled [A] 

• Oddaluje předčasné známky stárnutí 

[A,B] 

• Zvyšuje vlhkost    pokožky[A] 

• Zadržuje vlhkosti pokožky [A] 

• Eliminuje nerovnosti pokožky [A3] 

• Zlepšuje elasticitu  pokožky [A] 

• Snižuje tvorbu stařeckých (jaterních) 

skvrn [B] 

• Chrání před UV zářením [A2] 

• Podporuje regenerace kožních 
buněk [A3] 

• Zlepšuje kvalitu vlasů 

• Zlepšuje kvalitu nehtů 
 
 
 

 

Astaxanthin je ve zhášení singletového 
kyslíku (radikál poškozující DNA) [A1]: 

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. 

 



 

 
 
 
 
 

Omega-3 mastné kyseliny jsou skupina 

polynenasycených mastných kyselin, které 

si naše tělo neumí vyrobit, a tak je musíme 

přijímat v potravě. 

EPA a DHA pomáhají chránit pokožku před 

škodlivými ultrafialovými paprsky slunce. EPA 

zabraňuje uvolňování látek, které narušují 

kolagen v kůži po opalování. DHA pomáhá 

při vytváření buněčných membrán, které 

tvoří velkou část kůže. Omega-3 pomáhají 

revitalizovat a omlazovat kůži. 

Omega-3 jsou 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. 

          Dle vědeckých studiích omega 3 mastné kyseliny: 
• Vyživují kůži [O1] 
• Zlepšují a udržují správný tonus pleti [O2] 
• Zvyšují hydrataci kůže [O2] 
• Přispívají k vyšší využitelnosti vitamínů 

rozpustných v tucích, které pomáhají udržovat 

hladkou a elastickou strukturu pokožky 

• Zabraňují tvorbě vrásek a působí proti 

procesu stárnutí [O2] 

• Zesilují strukturu kožních buněk [O1] 
• Podporují správnou funkci a výživu 

vlasových folikulů 

• Fotoprotektivní účinek [O3]

 
 

 
 
 

ve vodě rozpustný vitamin, jež je životně 

důležitý pro správné fungování organismu. 

• Může pomoci při vypadávání vlasů 
[B1] 

• Zlepšuje kvalitu a pevnost vlasů [B1] 

• Výrazně podporuje růst vlasů [B1] 

• Zabraňuje šedivění vlasů [B2] 

• Zpevňuje pokožku [B1] 

• Zvyšuje pružnost a pevnost nehtů 
[B1] 

se nachází ve všech rostlinných 

i živočišných buňkách. 

• Podporuje dobrou kondici vlasů, nehtů, 

pokožky a jejich přirozený vzhled 

[Zn2] 

• Může pomoci při vypadávání vlasů 
[Zn1] 

• Pomáhá posilovat vlasové folikuly 
[Zn2] 

reguluje dělení buněk a pozitivně 

ovlivňuje kvalitu pokožky. 

• Zpomaluje projevy stárnutí kůže a zvyšuje 

její odolnost 

• Zvyšuje průtok krve a tím napomáhá k lepší 

hydrataci pokožky 

• Urychluje regeneraci kůže spálené sluncem 
[R1] 

• Zlepšuje výživu a růst kožních buněk 

 
   

 
 
 

zlepšuje prokrvení a urychluje přísun 

živin, a tím udržuje pokožku zdravou. 

• Zmírňuje tvorbu vrásek [C1] 

• Podporuje obnovu vazivové tkáně 

a celkově zlepšuje regenerační 

schopnosti organismu [C1] 

• Podporuje tvorbu červených 

krvinek a stavbu pokožky [C1] 

• Zvyšuje pevnost pokožky [C1] 

• Účastní se tvorby kolagenu a elastinu 
[C1] 

 
 

jeho antioxidační účinky hrají významnou 

roli při zlepšování zdraví pokožky. 

• Napomáhá regeneraci kůže [K1] 

• Může zpomalit vypadávání vlasů 
 

 

 
je přírodní v tucích rozpustný extrakt 

pomáhající udržovat zdravou hmotnost 

[P1]. 

• Redukuje tukovou tkáň a brání vytváření 

nových tukových buněk [P1] 

• Urychluje metabolismus [P1] 
• Zvyšuje vstřebatelnost mnohých 
složek potravy [P2] 

je stavebním kamenem nehtů, vlasů 

a pokožky. 

• Redukuje celulitidu a strie [I1] 

• Chrání kůži vůči slunečnímu záření [I1] 

• Zlepšuje pružnost a hydrataci pokožky [I1] 

• Minimalizuje jemné záhyby kůže a vrásky [I1] 

• Zesiluje jemné vlasy [I1] 
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Tabulka složení: 
 

Obsah: v denní dávce (2 kapsle) 

Celkem omega-3 kyseliny z rybího oleje 836 mg 

    z toho: EPA* 500 mg 

    DHA* 125 mg 

Vitamin C 20 mg 

Kolagen 20 mg 

Piperin 20 mg 

Zinek 10 mg 

Přírodní staxanthin 4 mg 
* EPA a DHA ve formě přírodních snadno vstřebatelných triglyceridů. 
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