
Úvod

Neustále stoupající prevalence obezity se stává celosvětovým fenoménem.
Přibližně 52 % dospělé populace České republiky se dle hodnot BMI pohybuje nad
hranicí normální hmotnosti, přičemž 35 % spadá do kategorie nadváhy a 17 % spadá
do kategorie obezity. K tak vysokému podílu populace s nadměrnou hmotností
přispívají větší měrou muži a starší lidé. V populaci je totiž téměř 60 % mužů s nad-
měrnou hmotností, zatímco mezi ženami jde o 46 %. 

Léčba obezity zahrnuje řadu opatření, směřujících k redukci tělesné hmotnosti
a prevenci vzniku komplikací.  

Základem jsou vždy režimová opatření:
� snížení energetického příjmu 
� zvýšení výdeje energie 

Pro snížení energetického příjmu se doporučuje zachování fyziologické skladby
stravy se sníženým kalorickým obsahem. Pro podporu tohoto opatření slouží
vysokoproteinové nízkoenergetické diety.

Čas, který populace věnuje fyzické aktivitě, se obecně zkracuje.  Ve všední den se
populace věnuje zhruba 1,5 hodiny chůzi pomalejším tempem; 1 hodinu a 5 minut
domácím a zahrádkářským pracím a 41 minut cvičení nebo pohybu. Minimální doba
doporučovaná odborníky pro prevenci civilizačních chorob je 3,5 hodiny. 

Teprve poměrně nedávno začalo být zřejmé, jak široké je spektrum zdravotních
komplikací spojených s tímto onemocněním (dyslipidemie, ateroskleróza,
ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda, hypertenze, diabetes mellitus,
steatóza jater a řada dalších chorob).  Lidé s nadměrnou hmotností trpí všemi
sledovanými onemocněními významně častěji, přičemž největší rozdíl je u hy-
pertenze, onemocnění pohybového aparátu a dyslipidemie.  Např. hypertenzí trpí
lidé s nadváhou 3,4krát častěji, lidé s obezitou dokonce 5,6krát častěji než lidé s nor-
mální váhou. Abdominální obezita je jedním z rizikových faktorů metabolického
syndromu. 

Charakteristika

Ve světě hubnutí pomocí diet či hladovění se stává, že organismu se nedostává
dostatek potřebných látek. Při hubnutí chybí hlavně bílkoviny, vitamíny, minerály
(vápník, železo, jod a selen). Pokud organismus hubne při nedostatku příjmu bílkovin,
dochází k odbourávání svalů před tukem. Nedostatek vitamínů a minerálů vede
k oslabení imunitního systému, vede k únavě, bolestem hlavy až k depresi.  Pokud
zatížíme organismus fyzickou aktivitou, upravíme životní styl snížením příjmu
potravy a přesto se nedostavuje hubnoucí efekt, je vhodné využít speciálně
připravených nízkoenergetických, vysokoproteinových  nutričně vyvážených potra-
vin. Tyto přípravky pokryjí denní doporučenou dávku životně důležitých látek.
Takovou potravinu lze použít jako:

� jednorázově vhodnou výživu pro odlehčovací den
� několikadenní kůru k rychlému úbytku hmotnosti
� dlouhodobou podporu pro dosažení vyváženého životního stylu

Vysokoproteinová nízkokalorická dieta složená z řady koktejlů, polévek a tyčinek
slouží jako vhodná náhrada jednoho až dvou hlavních jídel denně. 

Jednotlivé přípravky jsou unikátní svým obsahem vysoce hodnotného sójového
proteinu a sojové vlákniny, a byl u nich kromě základního účinku bílkovinné
substituce klinicky prokázán i jejich příznivý vliv na hladiny lipidů v lidském orga-
nismu. Role sójového proteinu může pozitivně přispět k ovlivnění civilizačních
chorob, např. metabolického syndromu. 

Klinické studie

Recentní studie z roku 2008porovnávala rozdíl v efektivitě redukce tělesné váhy
mezi dodržováním nízkoenergetické diety a diety, v níž 2 jídla jsou nahrazena 
vysokoproteinovou nízkoenergetickou náhradou s obsahem sójového proteinu.
Jednalo se o prospektivní 6týdenní studii doprovázenou konzultacemi nutričními 

terapeuty a doporučením zvýšené  fyzické aktivity.  Studie sledovala  jak měřitelné  
parametry (hmotnost, obvod pasu, množství tukové hmoty a hodnoty krevního
tlaku), tak laboratorní hodnoty hladin glykemie, lipidů, insulinu a leptinu. Výsledkem 
byla intenzivnější redukce tělesné váhy u diety, v níž byla dvě jídla nahrazena dietní
náhradou. Pokles hmotnosti byl větší o 4 kg oproti kontrolní skupině, snížení
množství tukové hmoty o 2,3 kg oproti kontrolní skupině. Nejmarkantnější byla
redukce obvodu pasu, a to o 1,4 cm u nízkokalorické diety kontrolní skupiny a 6,1 cm
u vysokoproteinové diety. Zlepšení lipidového profilu nastalo v obou sledovaných
skupinách. 6týdenní studie potvrdila snížení rizika metabolického syndromu u níz-
kokalorické vysokoproteinové diety o 12 %, naopak nepotvrdila snížení u kontrolní
skupiny. Studie taktéž prokázala lepší compliance pacientů s dodržováním
vysokoproteinové diety než u kontrolní skupiny. Studie potvrzuje, že vyso-
koproteinová nízkokalorická strava se sojovým proteinem může oddálit nasazení
farmakoterapie u metabolického syndromu dle ATP III klasifikace. Pokud už pacient
užívá léky na léčbu metabolického syndromu, může tato dieta snížit dávkování
předepsané specifické medikace.

O metabolických efektech vysokoproteinové diety vypovídají i další klinické studie.
Studie sledující efekt sójového proteinu na hladiny krevních lipidů popisuje

dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie s přípravkem Abacor®. Tento
přípravek obsahuje izolovaný sójový protein s vysokým obsahem izoflavonů a sójové
vlákniny. Po dobu 6 týdnů byl podáván místo dvou hlavních jídel nápoj s obsahem
sójové bílkoviny. Celkový cholesterol klesl o 0,25 mmol/l  oproti placebu, LDL
cholesterol klesl o 0,27 mmol/l. Pacienti byli sledováni taktéž po ukončení podávání
sójového nápoje. Do 4 týdnů došlo k návratu hodnot k výchozím hodnotám před
začátkem studie. 

V roce 2006 proběhla metaanalýza sledující studie popisující efekt sójového
proteinu na krevní lipidy. Hodnoceno bylo 41 studií z roku 1982-2004. Celkově bylo
hodnoceno 1756 účastníků studií ve věku 22-67 let. Dávka sójového proteinu byla
vyjádřena dvěma způsoby: jak izolovaným sójovým proteinem v dávce 20-61gramů
za den, tak množstvím izoflavonů pohybující se mezi 2-192 mg/den. Snížení
celkového cholesterolu bylo o 0,13 mmol/l, LDL cholesterolu o 0,11 mmol/l,
triacylglycerolů o 0,07 mmol/l a hodnota HDL cholesterolu se zvýšila o 0,02 mmol/l.

Závěry klinických studií vypovídají o tom, že nízkoenergetická vysokoproteinová
dieta vede k rychlému snížení hmotnosti (1 kg/1 týden) a pozitivně ovlivňuje některé
rizikové parametry MS.

Přidanou hodnotou takové diety je obsah sójového proteinu, který  pozitivně
ovlivňuje lipidový profil pacienta. Je signifikantně vyšší, než u pacientů, kteří mají
pouze energeticky snížený jídelníček. Po ukončení užívání přípravků diety bez úpravy
režimových opatření dochází k návratu k původním hladinám některých parametrů,
sledována byla např. hladina cholesterolu.

Použití

Redukce hmotnosti jako náhrada jednoho nebo více hlavních jídel v rámci
celodenní stravy.

Kontraindikace a nežádoucí účinky

Děti (není určeno dětem do tří let) a dospívající do 18 let, těhotné a kojící ženy,
osoby s onemocněním srdce, ledvin, jater, osoby s vředovou chorobou, diabetici
1. typu, nemocní s intolerancí laktózy, alergií na součásti mléka a osoby s poruchami
příjmu. Dále se kontraindikace týká onemocnění infekční povahy a užívání léků na
vysoký krevní tlak a léků proti srážlivosti krve.  

Upozornění 

Není určeno k úplné náhradě celodenní stravy. Je nutné zvýšit a dodržovat pitný
režim.
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Nutriline
nízkokalorická redukční dieta

Koktejly ve dvou příchutích: Jahodová, čokoládová
Polévky ve dvou příchutích: Zeleninová, žampionová
Tyčinky ve třech příchutích: Lesní ovoce, čokoládová s arašídy, kapučínová
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Složení

Polévky v prášku
Syrovátka – prášek, sójová bílkovina, sójová vláknina, rostlinný olej (palmový,

sójový), modifikovaný bramborový škrob, sójový lecithin, aroma, sůl, citrát vápníku,
chlorid draselný, difosforečnan železitý, oxid zinečnatý, síran manganatý, uhličitan
měďnatý, jodid draselný, seleničitan sodný, cukr, sušený glukózový sirup, mléčná
bílkovina, protispékavá látka: oxid křemičitý, maltodextrin, ochucovadlo: glutamát
sodný, kvasnice – extrakt, kyselina askorbová, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol acetát,
d-pantothenan vápenatý, pyridoxin-hydrochlorid, riboflavin, retinol acetát, thiamin-
hydrochlorid, kyselina listová, biotin, kyanokobalamin, cholekalciferol, koření,
antioxydanty : askorbylpalmitát, alfa-tokoferol. 

Koktejly v prášku
Sójová bílkovina, sušené odstředěné mléko, fruktóza, syrovátka - prášek, sójová

vláknina, sójový lecithin, sójový rostlinný olej, aroma, maltodextrin, mléčná bílkovina,
sůl, zahušťovadlo: karagenan, citrát hořčíku, difosforečnan železitý, oxid zinečnatý,
síran manganatý, uhličitan měďnatý, jodid draselný, seleničitan sodný, kyselina
askorbová, nikotinamid, dl-alfa-tokoferol acetát, d-pantothenan vápenatý, pyridoxin-
hydrochlorid, riboflavin, retinol acetát, thiamin-hydrochlorid, kyselina listová, biotin,
kyanokobalamin, cholekalciferol, sladidlo: acesulfam K, antioxydanty: askorbyl-
palmitát, alfa-tokoferol.

Tyčinky
Mléčná bílkovina, glukózo-fruktózový sirup, glukózový sirup, sorbitolový sirup,

sójová bílkovina, arabská guma, oligofruktóza, sójové granule, slunečnicový olej,
dihydrogen-fosforečnan draselný, citrát sodný, fosforečnan vápenatý, oxid
hořečnatý, difosforečnan železitý, oxid zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý,
seleničitan sodný, jodid draselný, rýžová mouka, aroma, kyselina citrónová, sůl,
kyselina askorbová, nikotinamid, tokoferol acetát, pantothenan vápenatý, riboflavin,
pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-hydrochlorid, retinol acetát, kyselina listová, biotin,
cholekalciferol, kyanokobalamin. 

Jednotlivé příchutě jsou dále modifikovány dalšími přidanými složkami dle dané
varianty.

Dávkování a způsob podání

Obsah balení (1 sáček/1 tyčinka) představuje jednu porci určenou k náhradě
jednoho hlavního jídla.

Literatura u autora

Produkt
Polévka 

žampiónová
Polévka 

zeleninová
Koktejl 

jahodový
Koktejl 

čokoládový
Tyčinka 

kapučínová

Tyčinka
čokoládová
s arašídy

Tyčinka
s lesním ovocem

Výživová hodnota
1 porce po přípravě

(prášek + 250 ml vody)
1 porce po přípravě

(prášek + 250 ml vody)
1 porce po přípravě

(prášek + 250 ml vody)
1 porce po přípravě

(prášek + 250 ml vody)
60 g 

(1 tyčinka)
58 g 

(1 tyčinka)
60 g 

(1 tyčinka)

Energetická hodnota 844 kJ / 201 kcal 842 kJ / 200 kcal 854 kJ / 202 kcal 862 kJ / 204 kcal 873 kJ / 208 kcal 847 kJ / 201 kcal 885 kJ / 210 kcal

Bílkoviny 18,5 g 18 g 19,3 g 19,6 g 13,3 g 13,4 g 13,2 g

Sacharidy, z toho 17,1 g 17,1 g 24,4 g 23,6 g 24,3 g 23,2 g 25,9 g

cukry 11,6 g 11,5 g 22,8 g 21,9 g 14,3 g 14,3 g 16,9 g

polyoly — — — — 4,2 g 3,8 g 4,1 g

Tuky, z toho 6,4 g 6,6 g 3 g 3,4 g 6,8 g 6,6 g 6,5 g

kyselina linolová 1,3 g 1,3 g 1 g 1 g 1,06 g 1,06 g 1,17 g

nasycené mastné kyseliny   2,2 g 2,3 g 0,5 g 0,8 g 3,4 g 2,9 g 3,2 g

Vláknina 3,5 g 3,2 g 3,2 g 4,3 g 4,9 g 4,3 g 4 g

Sodík 1,2 g 1,1 g 0,5 g 0,5 g 0,19 g 0,19 g 0,17 g

Vitamíny

Vitamín C 20,8 mg 20,6 mg 22 mg 22,8 mg 13,5 mg 14,7 mg 13,7 mg

Niacin 7,7 mg 7,1 mg 7,2 mg 7,2 mg 5,4 mg 5,9 mg 5,5 mg

Vitamín E 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 3 mg 3,3 mg 3 mg

Kyselina pantothenová 2,3 mg 2 mg 3 mg 2,8 mg 0,9 mg 1 mg 0,9 mg

Vitamín B2 0,8 mg 0,8 mg 1,2 mg 1,1 mg 0,5 mg 0,5 mg 0,5 mg

Vitamín B6 0,7 mg 0,7 mg 0,8 mg 0,8 mg 0,5 mg 0,5 mg 0,5 mg

Vitamín B1  0,5 mg  0,4 mg  0,5 mg  0,5 mg  0,3 mg  0,4 mg  0,3 mg

Vitamín A (retinol-acetát) 402 μg 401 μg 403 μg 402 μg 211 μg 229 μg 213 μg

Kyselina listová 110 μg 107 μg 117 μg 114 μg 60,3 μg 66 μg 61 μg

Biotin 60 μg 60 μg 60 μg 60 μg 45,2 μg 49 μg 46 μg

Vitamín D 2 μg 1,7 μg 1,7 μg 1,7 μg 1,5 μg 1,6 μg 1,5 μg

Vitamín B12 0,8 μg 0,7 μg 1,6 μg 1,5 μg 0,4 μg 0,5 μg 0,4 μg

Minerální látky

Draslík 596 mg 581 mg 641 mg 602 mg 503 mg 532 mg 500 mg

Fosfor 300 mg 277 mg 348 mg 341 mg 314 mg 340 mg 328 mg

Vápník 264 mg 255 mg 306 mg 284 mg 211 mg 227 mg 210 mg

Sodík — — — — 188 mg 191 mg 173 mg

Hořčík 90 mg 90 mg 61,4 mg 71,9 mg 45,6 mg 47,3 mg 45,1 mg

Železo 8,1 mg 8,1 mg 8 mg 9,1 mg 6,1 mg 6,2 mg 5,5 mg

Zinek 4,6 mg 4,5 mg 4,5 mg 4,7 mg  3,9 mg  4 mg  3,7 mg

Měď  0,9 mg  0,9 mg  0,8 mg  1 mg 0,4 mg 0,4 mg 0,4 mg

Mangan 0,9 mg 0,9 mg 0,9 mg 0,9 mg 0,4 mg 0,4 mg 0,4 mg

Jód 52,3 μg 50,4 μg 56,6 μg 56,4 μg 43,7 μg 47,9 uq 44,3 μg

Selen 20 μg 20 μg 20 μg 20 μg 18,5 μg 20,1 μg 18,7 μg

ZELENINOVÁ POLÉVKA 3 SÁČKY po 54 g, 200 kcal

ŽAMPIÓNOVÁ POLÉVKA  3 SÁČKY po 55 g , 201 kcal

TYČINKA ČOKOLÁDOVÁ S ARAŠÍDY 3 TYČINKY po 58 g, 201 kcal

TYČINKA KAPUČÍNOVÁ   3 TYČINKY po 60 g, 208 kcal

TYČINKA S LESNÍM OVOCEM 3 TYČINKY po 60 g, 210 kcal

JAHODOVÝ KOKTEJL 8 SÁČKŮ po 56 g, 202 kcal

ČOKOLÁDOVÝ KOKTEJL 8 SÁČKŮ po 57 g, 204 kcal

Statut přípravku:  Potravina pro zvláštní výživu – určená pro redukční dietu s omezeným množstvím energie.
Poznámka: Přípravky nejsou vázány na lékařský předpis. Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění: nejsou hrazeny. 
Profil přípravku zpracován kolektivem autorů, vedeným Mgr. Lucií Kotlářovou, s využitím odborné literatury.
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