Příloha č. 2 k vyhlášce č. 446/2004 Sb.

Formy vitaminů a minerálních látek, které mohou být používány při výrobě doplňků stravy a potravních doplňků

Vitaminy
Vitamin A
(a) retinol
(b) retinol-acetát
(c) retinol-palmitát
(d) beta-karoten
Niacin
(a) kyselina nikotinová
(b) nikotinamid


Kyselina pantothenová
(a) D-pantothenan vápenatý
(b) D-pantothenan sodný
(c) dexpanthenol
Vitamin D
(a) cholekalciferol
(b) ergokalciferol




Vitamin B6
(a) pyridoxin-hydrochlorid
(b) pyridoxin-5’-fosfát
Vitamin E
(a) D-alfa-tokoferol
(b) DL-alfa-tokoferol
(c) D-alfa-tokoferol-acetát
(d) DL-alfa-tokoferol-acetát
(e) D-alfa-sukcinát kyseliny tokoferolové




Kyselina listová
(a) kyselina pteroylmonoglutamová


Vitamin B12
(a) kyanokobalamin
(b) hydroxokobalamin


Biotin
a) D-biotin
Vitamin K
(a) fylochinon (fytomenadion)
Vitamin C
(a) kyselina-L-askorbová
(b) L-askorban sodný
(c) L-askorban vápenatý
(d) L-askorban draselný
(e) L-askorbyl-6-pahnitát
Vitamin B1
(a) thiamin hydrochlorid
(b) thiamin mononitrát


Vitamin B2
(a) riboflavin
(b) riboflavin-5-fosfát, sodná sůl



Minerální látky
Vápník
uhličitan vápenatý
vápenaté soli kyseliny citrónové
chlorid vápenatý
glukonan vápenatý
glycerofosforečnan vápenatý
mléčnan vápenatý
vápenaté soli kyseliny fosforečné
hydroxid vápenatý
oxid vápenatý
Hořčík
octan hořečnatý
uhličitan hořečnatý
chlorid hořečnatý
hořečnaté soli kyseliny citrónové
glukonan hořečnatý
glycerofosforečnan hořečnatý
hořečnaté soli kyseliny fosforečné
mléčnan hořečnatý
hydroxid hořečnatý
oxid hořečnatý
síran hořečnatý
Železo
uhličitan železnatý
citronan železnatý
citronan železito-amonný
glukonan železnatý
fumaran železnatý
difosforečnan sodno-železitý
mléčnan železnatý
síran železnatý
difosforečnan železitý
elementární železo (získané redukcí vodíkem nebo elektrolyticky)
oxid železitý se sacharosou
Mangan
uhličitan manganatý
chlorid manganatý
citronan manganatý
glukonan manganatý
glycerofosforečnan manganatý
síran manganatý


Sodík
hydrogenuhličitan sodný
uhličitan sodný
chlorid sodný
citronan sodný
glukonan sodný
mléčnan sodný
hydroxid sodný
sodné soli kyseliny fosforečné


Draslík
hydrogenuhličitan draselný
uhličitan draselný
chlorid draselný
citronan draselný
glukonan draselný
glycerofosforečnan draselný
mléčnan draselný
hydroxid draselný
draselné soli kyseliny fosforečné
Meď
uhličitan měďnatý
citronan měďnatý
glukonan měďnatý
síran měďnatý
komplex mědi a lysinu


Jód
jodičnan sodný
jodid sodný
jodičnan draselný
jodid draselný




Selen
selenan sodný
hydrogenseleničitan sodný
seleničitan sodný
Zinek
octan zinečnatý
chlorid zinečnatý
citronan zinečnatý
glukonan zinečnatý
mléčnan zinečnatý
oxid zinečnatý
uhličitan zinečnatý
síran zinečnatý




Chrom
chlorid chromitý
síran chromitý


Molybden
molybdenan amonný
molybdenan sodný


Fluor
fluorid draselný
fluorid sodný


