
 
 

Dr Iichiroh Ohhira  -  założyciel firmy - słynny japoński naukowiec, mikrobiolog, poświęcił większość 

swojego życia na badania i produkcję bakterii z kwaśnego mleka. 

Na Uniwersytecie Okayama, uzyskał dyplom z mikrobiologii. Po zbadaniu większej ilości 

fermentowanej żywności w Azji Południowo-Wschodniej dr Ohhira odkrył, że wszystkie zawierają 

różne mikroorganizmy w tym różne szczepy bakterii kwasu mlekowego. Odkrył również, że moc 

bakterii kwasu mlekowego jest określana przez fermentację w naturalnych temperaturach przez wiele 

lat; w tym procesie silniejsze bakterie stają się silniejsze, a słabe bakterie zabijane. 

To był skromny początek tego, co znane jest dzisiaj jako seria probiotyków Dr.Ohhira® OM-X 

(Ekstrakt Ohhira's Mountain). 

Obecnie badania i rozwój nowych produktów Dr.Hohira w firmie kontynuuje jego następca, lekarz 

mikrobiologii Muneaki Takahata. 

https://www.ohhira.lt/ 
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Co to jest kolagen 

 

To jedno z ważniejszych białek w organizmie. Występuje w dużych ilościach w skórze i całym 

aparacie ruchu, jak również w zębach i dziąsłach, rogówce oczu, naczyniach krwionośnych i 

narządach wewnętrznych. W niektórych tkankach kolagen występuje w postaci żelu (w ciele szklistym 

oka), w innych zaś jest skręcony we włókna (ścięgna).  

W zależności od wpływu na poszczególne organy rozróżnia się kilka typów kolagenu. 

Kolagen typu I: skóra, ścięgna, więzadła, stawy, narządy wewnętrzne, kości, dziąsła, komórki tkanki 

łącznej i substancja międzykomórkowa. 

Kolagen typu I: chrząstka stawowa. 

Kolagen typu III: siatkówka oka, naczynia krwionośne, naczynia włoskowate. 

Zostało udowodnione naukowo, że im niższa masa cząsteczkowa substancji, tym większa jest jej 

biodostępność, tj. przyswajalność. 

Włókna kolagenowe u dzieci i młodzieży ciągle się odnawiają, ale z upływem czasu synteza kolagenu 

słabnie w organizmie. 

 

Czym jest OM-X Collagen ? 

OM-X to idealny fermentowany ekstrakt z probiotykami 

Warzywa, owoce, wodorosty morskie i grzyby są dodawane krok po kroku w odpowiedniej kolejności, 

przy pełnym wykorzystaniu unikalnych czterech pór roku w Japonii do fermentacji. 

W fazie fermentacji dodajemy 12 rodzajów bakterii kwasu mlekowego. 

OM-X ma funkcje probiotyków, prebiotyków i miogenów 

 

 
OM-X Collagen posiada hydrolizowany kolagen rybny tzn, że: 
 

 Zwykle kolagen ma masę cząsteczkową powyżej 3000. 

 Ale po procesie hydrolizy jego masa cząsteczkowa wynosi 1000 lub mniej. Zaletą tego 
kolagenu o niskiej masie cząsteczkowej jest to, że ma lepszą chłonność z przewodu 
pokarmowego i wykazuje wysoką efektywność użycia w organizmie. 

 W składzie OM-X Collagen jest zawarte 7,75 g hydrolizowanego kolagenu pochodzenia 

morskiego o małej masie cząsteczkowej i tripeptydów kolagenu.  

 Kolagen uzyskany jest ze skóry, łusek i ości wolno żyjących lucjanów czerwonych (ang.  Red 

Snapper). 



 

 

Mechanizmy działania peptydu kolagenowego 

 

Kolagen zawiera unikalny aminokwas „hydroksyprolina” i łączy się ze sobą w specjalnej postaci, innej 

niż pozostałe białka. Dlatego trudno jest go rozłożyć przez proteazę, a jego część jest absorbowana w 

postaci dipeptydów i tripeptydów, które są połączone 2 do 3 aminokwasami.  

Badania sugerują, że dodatkowo promują proliferację fibroblastów, które odgrywają rolę w tworzeniu 

kolagenu, elastyny itp. 

 

Skład OM-X Collagen  
 

1. Kwas hialuronowy 

Jest to naturalna substancja wytwarzana przez organizm i wykorzystywana do rehabiliowania stawów i 

do nawilżenia i rewitalizacji skóry. W organizmie człowieka łączy się z wodą i staje się lepką 

substancją podobną do żelu. Kwas hialuronowy występuje najczęściej w tkankach nerwowych, 

nabłonkowych i łącznych, ale występuje w mniejszych ilościach w prawie całym organizmie. Z 

upływem czasu ilość kwasu hialuronowego w organizmie się zmniejsza. 

Stężenie: 93% czystości (jedna dawka 20 ml zawiera 4,6 mg czystego kwasu hialuronowego, 

uzyskanego w drodze fermentacji). 

Masa cząsteczkowa: ≤150 000 

 

2. Kompleks Antyoksydantów  

 

 Koenzym Q 10 (CoQ10) - jest rozpuszczalną w tłuszczach substancją witaminopodobną 

obecną we wszystkich komórkach ciała. Pełni kilka funkcji w organizmie: stabilizuje błony 

komórkowe i bierze udział w procesach antyoksydacyjnych. Największe ilości CoQ10 znajdują 

się w najbardziej energochłonnych narządach: mózgu, sercu, wątrobie i nerkach.   



 Elastyna - jest to białko tkanki łącznej, wchodzące w skład tkanek o właściwościach 

elastycznych. Duże ilości elastyny znajdują się w płucach, dużych tętnicach i elastycznych 

więzadłach. Mniejsze ilości znajdują się w skórze, chrząstce uszu i innych narządach. 

Elastyna jest naturalnie wytwarzana w organizmie człowieka mniej więcej do 25 roku życia i 

całkowicie zanika w wieku około 40-50 lat. Pochodzenie elastyny: uzyskana ze skóry, łusek i 

ości wolno żyjących w Oceanie Spokojnym dorszy (ang. Pacific Cod). Masa cząsteczkowa: 

≤1100 

 Witamina C - wspiera wytwarzanie kolagenu, który jest potrzebny do prawidłowego 

funkcjonowania skóry, naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, dziąseł i zębów. Witamina ta 

pomaga również utrzymać prawidłowy metabolizm energetyczny, normalną funkcję układu 

odpornościowego, pomaga chronić komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi (działa jako 

przeciwutleniacz), poprawia wchłanianie żelaza i zmniejsza odczucie zmęczenia i zmęczenie. 

 Mleczko pszczele - zawiera szybko przyswajalne węglowodany, tłuszcze i dużo 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, złożonymi z najważniejszych aminokwasów, 

hormonów, pierwiastków śladowych, witamin i innych substancji biologicznie aktywnych. 

 Ceramid - składnik zatrzymujący wilgoć 

 

3. Fermentowany ekstrakt OM-X   

Zawiera naturalnie fermentowane przez 5 lat rośliny rosnące w Japonii, bogate w mikroelementy, 

witaminy i wartościowe składniki odżywcze: owoce i jagody (śliwki, kolcowój chiński (jagody goji), 

owoce figowca pospolitego, borówka, woskownica czerwona, owoce yuzu), grzyby (żagwica listkowata 

(maitake), twardziak jadalny (shiitake), pieczarka brazylijska), algi i wodorosty. 

 

 

 

Ekstrakt ten jest produkowany z wykorzystaniem tradycyjnej japońskiej technologii opartej na 

fermentacji. Przez cały rok naturalnie rosnące w Japonii rośliny są zbierane i umieszczane w 

specjalnych pojemnikach. Przez jeden rok są one układane warstwami i stale mieszane, aż do 

stopniowego uzyskania jednolitej gęstej masy. W celu przyspieszenia fermentacji do masy dodawane 

są bakterie kwasu mlekowego, należące do gatunków Lactobacillus, Bifidobacterium i Streptococcus, 

po czym masa dojrzewa przez kolejne 4 lata. 

 

 

 

 

 

 

 



Pełna lista składników 

Woda oczyszczona, hydrolizowany kolagen morski (rybi), sok z borówki półwysokiej 

(Vaccinium angustifolium), regulator kwasowości, kwas cytrynowy, trójpeptydy kolagenowe, 

kwas L-askorbinowy (witamina C), barwnik karmel  prosty, mleczko pszczele, środki 

aromatyzujące  (borówkowe), substancja słodząca sukraloza, koenzym Q10, 5 lat 

fermentowany ekstrakt roślinny OM-X® (oligosacharydy, ekstrakt owocowy ze śliwy domowej 

(Prunus domestica ) 1:1, ekstrakt z liści szpinaku warzywnego (Spinacia oleracea) 1:1, 

ekstrakt z owoców kolcowoju chińskiego (Lycium chinense) 1:1, proszek z grzybów shiitake 

(Lentinula edodes), proszek z liści i łodyg ciemnej odmiany rzepy właściwej(Brassica rapa 

var. perviridis) , ekstrakt z owoców fikusa pospolitego (Ficus carica) 1:1, ekstrakt z owoców 

borówki rózgowatej oraz dzikiej (Vaccinium ashei, Vaccinium australe) 1:1, ekstrakt z 

owoców truskawki chińskiej (Myrica rubra) 1:1, ekstrakt z owoców drzewka yuzu (Citrus 

junos) 1:1, proszek z pieczarki brazylijskiej(Agaricus blazei), proszek z żagwicy 

listkowatej(Grifola frondosa), proszek z łodyg i liści wodorostów  (Hizikia fusiforme), proszek 

z łodyg i liści wodorostów (Undaria pinnatifida, Laminaria japonica), żywe kultury bakterii 

kwasu mlekowego: B.breve ss. breve, B.infantis ss. infantis, B.longum,  B.lactis,  

L.acidophilus,  L.brevis,  L.bulgaricus,  L.casei ss. casei,  L.fermentum,  L.helveticus,  

L.plantarum,  S.thermophilus), elastyna morska (rybia), substancja zagęszczająca guma 

konjac, kwas hialuronowy 

 

Składnik 20 ml RWS* 

Hydrolizowany kolagen morski  7250 mg  

Trójpeptydy kolagenowe 500 mg  

Sok z borówki półwysokiej 1000 mg  

Mleczko pszczele 50 mg  

Koenzym Q10 12,5 mg  

Fermentowany ekstrakt roślinny OM-X® 10 mg  

Elastyna morska  5 mg  

Witamina C 250 mg 312,5% 

Kwas hialuronowy 5 mg  

RWS* - referencyjna wartość odżywcza. 
 
Masa cząsteczkowa kolagenu: 1 000 Da 
Masa cząsteczkowa trójpeptydów kolagenowych: 500 Da 
Masa cząsteczkowa elastyny: 1 100 Da 
Masa cząsteczkowa kwasu hialuronowego: 150 000 Da  
 
 
 
 
 
 
 



Ostrzeżenia: zaleca się nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 
Nie stosować, jeśli występuje nadwrażliwość organizmu na produkty rybne lub na 
którykolwiek ze składników produktu. W rzadkich przypadkach możliwe są zmiany koloru 
składników produktu lub powstanie osadu na dnie ampułki, jednak nie ma to wpływu na 
jakość produktu. Jeśli powstał osad, należy wstrząsnąć przed spożyciem. Zrównoważony 
sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. 
 
 

 



 


