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ACEROLA STAR

#1000

L-askorbová kyselina je esenciální vitamin v lidském těle nesyntetizovaný s významnými antioxidačními vlastnostmi, podporuje hojení ran a kostí, uplatňuje se v biosyntéze
kortikoidních hormonů a potlačuje vliv negativních stresových faktorů na organismus.
Zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Jeho zvýšené podávání je efektivní
ve vyšším věku, při těžké a stresující práci, u sportovců v období maximálního zatížení,
při vysoce bílkovinné a vysoce tukové stravě, preventivně ke zvýšení imunorezistence,
při prevenci infekcí horních dýchacích cest, zejména u osob ve ztížených pracovních
podmínkách.
Terapeutické dávky jsou: jednotlivá 0,1 – 0,3 g, denní 0,1 – 1,0 g.
Fructus cynosbati nebo F. cynosbati sine semine (Rosa canina, Rosaceae, růže šípková)
sestávají z exokarpu zdužnatělé šešule hnědočervené barvy a nažloutlých semen. Exokarp obsahuje 1,8 – 6 % kyseliny askorbové a dehydroaskorbové, kyselinu nikotinovou,
vitaminy B1, B2, K, karotenoidy (β-karoten, lykopen, rubixanthin), flavonoidy (heterosidy
kemferolu a kvercetinu).
Semena obsahují ~0,3 % kyseliny askorbové, tokoferol, organické kyseliny (citronovou,
jablečnou), flavonoidy podobné jako v oplodí.
Plody jsou používány jako vitaminový prostředek, tonikum, pro zlepšení metabolismu,
zlepšení vylučování moči, jako žlučopudný a mírně svíravý prostředek.
V produkci potravinářských výrobků se droga běžně používá.
Terapeutická dávka plodů je 9 – 12 g denně.
Flavonoidy citrusových plodů, resp. hesperidinový komplex – tzv. bioflavonoidy – jsou fenolické látky, vyskytující se
v oplodí citrusových plodů (citróny, mandarínky, pomeranče, grapefruity); jsou představovány flavanolovými glykosidy,
především hesperidinem a naringinem. Průmyslově se z těchto surovin získávají ve směsi ve velkých množstvích.
Tyto látky jsou označovány jako permeabilitní faktor. V řadě experimentálních modelů zánětu vykazují protiedematózní
aktivitu. Používají se ke snižování nadměrné propustnosti kapilár a při poškození kapilár při předávkování léčiv. Snižují
možnost destrukce výstelek cévních stěn, způsobovaných volnými kyslíkovými radikály (mají antioxidační účinky) a jejich
aktivita vzrůstá při současném podávání kyseliny askorbové.
V terapii jsou používány k výrobě fytoterapeutik. Limitní terapeutické dávky jsou: naringin: 100 mg/kg, per os, hesperidin
(přečištěný): 100 mg/kg, per os. Denní reálná terapeutická dávka flavonoidů se pohybuje zpravidla do hranice 150 mg.
Acerola (sušené mleté plody Malpidnia glabra, M. punicifolia, Malpighiaceae) jsou především zdrojem vitaminu
C (1 – 2,3 % v sušině). Dále obsahují vitamin A, thiamin, riboflavin, niacin a organické kyseliny.
Biologický účinek této drogy je prakticky identický s účinky vitaminu C, tato droga má však charakter do určité míry
polyvitaminového zdroje a zlepšuje metabolizmus organismu.
V produkci potravinářských výrobků se používá.
Obvyklá denní dávka se pohybuje v rozmezí 500 mg až 3 g.
Rutin (Rutosid, 3-(L-rhamno-D-glukypyranosyl)-5,7,3’,4’-tetrahydroxyflavonol) je najčastěji používaným bioflavonoidem.
Izoluje se z přírodního materiálu (poupata jerlínu japonského). Používá se především na snížení zvýšené permeability kapilár
při hypertenzi, arterioskleróze, diabetes mellitus, aplikuje se také při purpurách a hemorrhagiích cévního původu, při poškození kapilár v důsledku předávkování některými léčivy a v důsledku mikrobiálních infekcí (poškození cévní stěny toxiny).
Vstřebatelnost rutinu je relativně malá; jeho biologická dostupnost se významně zvyšuje současným podáváním kyseliny askorbové.
Denní terapeutická dávka je obvykle 100 mg.
V produkci potravinářských výrobků (nutraceutik) se omezeně používá.

Předpokládaný účinek
Směs představuje polyvitaminový komplex, složený především z askorbového kyseliny a flavonoidů běžně používaných
(rutin, hesperidin, diosmin). Jeho pravidelné používání se může významně podílet na zlepšení funkčního stavu oběhového
systému, zejména kapilár (snížení jejich lomivosti), což je založeno na současném spolupůsobení obou hlavních jmenovaných složek, které se navzájem v účinku potencují a zvyšuje se jejich biologická dostupnost ze zažívacího ústrojí.
Dále produkt zvyšuje imunitu (odolnost vůči infekčních chorobám z nachlazení), působí v organismu antioxidačně spolu
s vitaminem E (který reverzně reaktivuje), příznivě se podílí na tvorbě kolagenu a reparaci pojivé tkáně pohybového ústrojí
(např. u začínajících revmatoidních chorob).
Maximální dávka: Může být použito až 6 tablet denně, zapít ovocnou šťávou nebo vodou, nikoli mlékem. Používá se
nalačno (mezi jídly), zpravidla není vhodné používat produkt ráno na lačný žaludek (může se objevit určité podráždění
žaludku).

Toxicita, vedlejší účinky
Při vyšších dávkách L-askorbové kyseliny dochází k iritaci esofagální a žaludeční sliznice s nauzeou (případně zvracením), vzniká exantém, bolest hlavy, celková slabost, nespavost, průjem. Tvoří se renální kalkuly, vyvíjí hyperoxalémie,
glykosurie. U alergiků se může vyvinout ekzém, kopřivka, až astmatické záchvaty. Děti matek, které používaly v těhotenství
vysoké dávky látky, mívají paradoxně avitaminózu C.
Utilizaci askorbové kyseliny snižují orální antikoncepční produkty, kortikosteroidy a salicyláty, vylučování této látky
do moči zvyšuje acetylosalicylová kyselina, barbituráty a tetracyklin. Riziko krystalurie je po sulfonamidech.
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Při používání nálevů nebo odvarů z Fructus cynosbati překračujících výrazně denní dávku nebyly pozorovány vedlejší
nepříznivé účinky.
Flavonoidy citrusových plodů mohou někdy vyvolat gastrointestinální poruchy anebo alergické reakce (většinou v případech, kdy přijatá denní dávka je vyšší než 100 mg).
Při použití rutinu vznikají někdy mírné dyspeptické potíže, u alergiků ekzém, urtikaria nebo u citlivých lidí astmatický
záchvat.
Acerola je netoxickou rostlinnou drogou; vedlejší reakce a interakce s jinými léčivy nastávají až po podání velmi vysokých dávek (5 – 50 g). Protože je kyselina askorbová kyselinou, může ovlivňovat v GIT kyselá a zásaditá léčiva a tím jejich
biologickou dostupnost, zvyšovat resorpci estrogenů, v krvi snižovat hladinu flufenazinu, ovlivňovat vstřebávání železa
a snižovat anikoagulační účinek warfarinu.

Odborné posudky produktu STARLIFE
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ACIDOPHILUS STAR

#7100

Složení produktu
Produkt obsahuje: směs laktobacilů 600 mg, z toho: Lactobacillus acidophillus 40 %,
Lactobacillus rhamnosus 20 %, Lactobacillus bifidus 30 %, Enterococcus faecium 10 %.
Produkt obsahuje 100 milionů aktivních zárodků/kaps.; v okamžiku výrobu 5 miliard
zárodků/kaps.
Auxilianty (mg): Microcrystalline Cellulose 153, Maltodextrin 30, Magneisum Stearate
10, Silicon Dioxide 6, Gelatin 62.
Energetická hodnota neuvedena.
Z popisu plyne existence jednoho tržního druhu.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako doplněk stravy.
Lactobacillus sp. (Lactobacillus acidophilus, L. amylovorus, L. bulgaricus, L. casei,
L. casei ssp. rhamnosus, L. crispatus, L. delbrueckii, L. fermentum, L. gallinarum, L.
johnsonii, L. plantarum, L. brevis, L. reuteri, L. rhamnosus, L. salivarius, L. sporogenes,
Lactobacillaceae).
Enterococcus sp. (Enterococcus faecium, Enterococcaceae; nepatogenní kmeny z GIT kojenců).
Biologická aktivita zástupců r. Lactobacillus je blízká zástupcům r. Bifidobacterium. Některé nepatogenní kmeny
r. Enterococcus produkují ve střevě látky, které mají schopnost ničit nežádoucí sloužky mikroflóry. Produkují významně
kyselinu mléčnou, nemají schopnost utilizovat laktosu. Většina ze zástupců jsou nesporulující, s výjimkou L. sporogenes.
Zvyšují biologickou dostupnost minerálních látek, snižují intestinální permeabilitu, brání adhezi patogenních bakterií,
tlumí jejich růst produkcí mléčné kyseliny a peroxidu vodíku (který je zejména významný při likvidaci vaginálního patogenu Gardnerella vaginalis), uplatňují se i při ovlivňování jiných typů vaginos (trichomonias), podobně jako zástupci rodu
Bifidobacterium modulují imunitu v širším výzkumu se ukázalo, že se zde velmi vhodně uplatňuje L. rhamnosus zvyšující
fagocytární aktivitu polymorfonukleárních buněk a monocytů a zvyšující aktivitu NK-buněk vůči tumorům). Dosud není
jasné, zda může Lactobcillus zvyšovat odolnost vůči infekčním chorobám: L. reuteri se ukázal jak efektivní v prevenci infekci
Cryptosporidium parvum u imunodeficientních pacientů. Reuterin je aktivní proti zástupcům r. Salmonella, Listeria, Clostridium, Escherichia aj. patogenům. Bylo prokázáno, že Lactobacillus váže potravní karcinogeny, může zabránit kolonizaci
střeva patogenními mikroorganismy v případě Crohnovy choroby a tlumit růst kariogenních bakterií. U L. bulgaricus a L.
sporogenes byl nalezen antihyperlipidemický a antiaterosklerotický efekt. Vliv těchto mikroorganismů na produkci SCFA
a vazbě cholesterolu byl probrán v předešlých kapitolách. Pro ovlivnění urogenitálních infekcí je vhodné použít L. casei
(lepší adheze k buňkám traktu) a L. rhamnosus GR-1 (efekt antivirový a proti vaginálním kvasinkám). Celkově se ukazuje,
že je vhodné používat směsné kultury mikroorganismů, které mají větší spektrum účinků.
Perorálně se používá k prevenci a ovlivnění diarrhei, včetně infekčních typu (rotavirus) a to i u dětí, u cestovního
dyskonfortu. Produkty jsou také účinné jako preventivní prostředek vůči chorobám dýchacích cest u dětí ve školníách
(předškolních) zařízeních. Má význam pro ovlivňování zažívacích potížíl, zánětlivých chorob střeva (IBD, Crohnova choroba, ulcerativní kolitida), při kolitidách způsobených Clostridium difficile, infekcích Helicobacter pylori. Velmi dobře se
uplatňuje u osob s intolerancí na laktosu, infekcích močových cest a pochvy (Candida), hyperlipidemií, lymeské boreliosy,
vodnatých vyrážkách, rozpadu měkkých obličejových částí, adolescentního akne a prevence adolescentního atopického
akne. Lactobacillus nalezl také uplatnění jako prevence zhoubných novotvarů a pro stimulaci imunitního systému.
V produkci doplňků stravy se používá. Obvyklá dávka je 1 – 1010 živých buněk rozděleně ve 3 – 4 jednotlivých
dávkách. Dětem s průjmem je podáváno zpravidla 5 – 10,109 živých buněk Lactobacillus GG s rehydratačním roztokem.
Výrobce doporučuje produkt pro zlepšení celkového metabolizmu organismu dospělých osob a při rekonvalescenci po
infekčních chorobách, otravách chemickými látkami a jako prostředek zmírňující vliv stresových faktorů na organismus.
Používá se pro snížení průběhu průjmů po těžkých infekcích, kvasninkových infekcích v břišní dutině a genitáliích, při
ovlivňování peptických vředů, střevních zánětů (Crohnovy choroby atd.). Velmi příznivě působí při rozvoji akné a některých kožních onemocněních.
Deklarovaný účinek produktu není v rozporu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 kapsle 2× denně.

Toxicita složek
Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
V uvedeném složení je produkt je stabilní; je-li uchováván při teplotě 4 – 10 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí, pak je předpoklad že po dobu 12 měsíců nezmění významně svoji aktivitu.
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Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Nejsou reálné.

Možnost případného zneužití produktu ve smyslu toxikomanie
Toto zneužití není reálné.

Zhodnocení
Výrobek lze bez výhrad doporučit jako doplněk stravy.

Odborné posudky produktu STARLIFE
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ALFALFA STAR

#2701

Složení produktu
Medicago sativa (tolice vojtěška, semena), celulóza, stearan hořečnatý, oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Semen medicaginis (Medicago sativa, Fabaceae, vojtěška setá, Alfalfa) – semena tolice
vojtěšky obsahují neproteinovou kyselinu L-kanavanin (0,5 – 1,4 %), saponiny (0,3 %),
kumestrol, alkaloidy (stachydrin, homostachydrin), triterpenoidy (β-amyrin), steroly
(α‑spinasterin, β‑sitosterol), flavonoidy (vestitol), pterokarpany (demethylhomopterokarpan), běžné sacharidy, vyšší mastné kyseliny. Obsahové látky snižují hladinu cholesterolu
v krvi a působí antiskleroticky (patrně především působením saponinů).
Používá se při artrózách, diabetu (zejména v USA ve formě čajových směsí, tablet
a tobolek). L‑kanavanin má cytotoxické a antimetabolické vlastnosti a je potenciálně využitelný jako antitumorózní agens. Kumestrol (kumarinový, resp. kumestanový derivát) má
estrogenní a antifungální aktivitu; je nekompetitivním inhibitorem peroxidázové aktivity.
Obvyklá denní terapeutická dávka se pohybuje v oblasti 2,0 g; 6,0 g. V produkci potravinářských výrobků se používá jako
chuťová ingredience do salátů. V produkci potravin pro zvláštní výživu je vojtěška přidávána jako prostředek proti alergiím,
artritidě, ranním nevolnostem (zvracení), pomáhající při léčbě peptických vředů, „žaludeční nervóze“ a zápachu z úst.
Zlepšuje činnost ledvin, působí detoxikačně, neutralizuje žaludeční kyselinu, výrazně zlepšuje metabolismus organismu,
upravuje chuť k jídlu a zvyšuje využitelnost bílkovin, vápníku a dalších nutričních látek ze stravy. Deklarovaný účinek
produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
2 tablety 2× denně s jídlem, děti od tří let 1 tableta denně. Účinky nastupují pozvolna, ale jsou velmi intenzivní. Po
2 – 3 měsících nepřetržitého podávání se doporučuje jednoměsíční přestávka.

Toxicita složek
Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity. Ve vyšších než terapeutických dávkách (a u citlivých jedinců) může vyvolat floridní stadium lupus erythematodes, kožní reakce,
gastrointestinální potíže. Nať tolice vojtěšky však nesmí být používána v těhotenství a při laktaci.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Možnost vzniku rozkladných produktů se ve významné míře nepředpokládá.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Kumestrol může zesilovat estrogenní účinky některých léčiv.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení
Výrobek doporučuji jako produkt pro sportovní výživu.
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ANATOMAX STAR

#1001

Složení produktu
MSM (metylsulfonylmetan), vitaminy a minerály (kyselina askorbová (vitamin C)),
Cat’s Claw (Kočičí dráp), rýžová moučka, stearan hořečnatý, oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
MSM (Methylsulfonylmethane, methylmethansulfonát) je bílou, krystalickou, nepáchnoucí látkou, vyskytující se v organismech. Působí jako detoxikans a zvyšuje imunitu. Síra
přítomná v molekule se uplatňuje v biochemických procesech tvorby pojivých tkání je
nutná pro syntézu kolagenu. MSM se podílí na vývoji kůže, nehtů, vlasů, svalů, zasahuje
do aktivity řady enzymů, do hormonální rovnováhy a funkce imunitního systému; podílí
se na prevenci zánětu, zlepšuje plasticitu tkání, snižuje projevy stresové reakce, astmatu,
zácpy, průběh kandidóz, podílí se zlepšení detoxikačních procesů v organismu, zlepšuje
krevní oběh, snižuje svalové křeče, zvyšuje energii organismu, zlepšuje psychický stav
a koncentraci.
Funguje jako zametač volných radikálů, snižuje projevy alergizace potravinami
a pylem, napomáhá tvorbě cholinu v játrech, uplatňuje se v procesu tvorby žaludeční kyseliny (normalizuje jej) a vývoje
žaludečních vředů, pomáhá snižovat nepřiměřenou citlivost na některá léčiva, zvyšuje schopnost organismu produkovat
inzulín, je důležitý pro metabolismus sacharidů v organismu a usnadňuje hojení ran. Výhodná je kombinace s kyselinou
askorbovou (např. k snížení výskytu křečí u některých typů atletických sportů). In vitro i in vivo působí antiinvasně proti
některým infekčním agens (Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, aj.) velmi příznivým zásahem do stavu a metabolismu
mukózní membrány. Látka je přítomna v malých množstvích ve většině zelených rostlin sloužících jako potrava (zelenina,
ovoce, obilniny); sušením a tepelnou úpravou se její obsah významně snižuje. Doporučená perorální dávka se pohybuje
od 750 – 3000 mg, 2× denně (jako potravní doplněk v případě adjuvantního zásahu spolu s terapií při odstraňování intoxikací a různých, výše uvedených, chorobných procesech). Je používán přídavek až 2000 mg kyseliny askorbové denně.
Na základě statistického hodnocení výsledků studia podávání této látky v americké populaci je zřejmé, že její přívod ve
formě potravního doplňku má velmi příznivý vliv ve smyslu prevence vývoje civilizačních chorob. L-askorbová kyselina
je esenciální vitamin v lidském těle nesyntetizovaný, s významnými antioxidačními vlastnostmi, podporuje hojení ran
a kostí, uplatňuje se v biosyntéze kortikoidních hormonů a potlačuje vliv negativních stresových faktorů na organismus. Zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Jeho zvýšené podávání je efektivní ve vyšším věku, při těžké
a stresující práci, u sportovců v období maximálního zatížení, při vysoce bílkovinné a vysoce tukové stravě, preventivně ke
zvýšení imunorezistence, při prevenci infekcí horních dýchacích cest, zejména u osob ve ztížených pracovních podmínkách.
Uncaria tomentosa (používá se list, kůra, kořeny; Cat’s Claw, Una de gato, Paraguayo, Garabato, Garbato casha, Samento,
Toroń, Tambor huasca, Aun huasca, Una de gavilan, Hawk’s claw); tyto drogy obsahují 3β,6β-7-acetoxydihydronomilin,
19α-trihydroxy-urs-12-en-28-ovou kyselinu, 5α-karboxystriktosidin, acetylunkarovou kyselinu, adipovou kyselinu, alloisopteropodin, allopteropodin, angustin, kampesterol, karboxystriktosidin, katechol, D-(+)-katechin, katechitannovou kyselinu,
β-sitosterol, korynanthein, korynoxein, dihydrokorynanthein, dihydrokorynanthein-N-oxid, dihydrogambirtannin, ellagovou
kyselinu, (-)-epikathechin, gallovou kyselinu, hanadamin, hirsutin, hirsutein, hirsutin-N-oxid, hypericin, 3-iso-19-epi-ajmalicin,
isokorynozein, isomitrafylin, isopteropodin, isorhynchofylin, isorhynchofylin-N-oxid, isorotundifolin, ketounkarovou kyselinu,
mitrafyllin, 11-methoxyyohimbin, oleanolovou kyselinu, ourouparin, oxogambirtannin, pteropodin, cukerné estery kyseliny
chinové, rhynchofylin, rotundifolin, speciofyline, stigmasterol, unkarin, uncarin F, ursolovou kyselinu. Terapeuticky se používá
jako antibakteriální, antimutagenní, antioxidační, protizánětlivý, antitumorózní, antivirový, cytostatický, depurativní,
diuretický, hypotenzívní, imunostimulační a vermifugní prostředek. Je součástí adaptogenních produktů a produktů
pro zvýšení imunity. Terapeutická dávka je 1,0 g; 3,0 g ve formě odvaru. V produkci nutraceutik se v poslední době
začíná používat. Výrobce doporučuje použití produktu pro zvýšení odolnosti organismu vůči nespecifické zánětlivé
reakci. Předpokládaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 kapsle 2× denně před jídlem, děti od 3 let 1 kapsle denně.

Toxicita složek
Složky produktu v uvedeném množství a doporučeném dávkování nepřinášejí riziko toxicity. Při vyšších dávkách Laskorbové kyseliny dochází k iritaci esofagální a žaludeční sliznice s nauzeou (případně zvracením), vzniká exantém, bolest
hlavy, celková slabost, nespavost, průjem. Tvoří se renální kalkuly, vyvíjí hyperoxalémie, glykosurie. U alergiků se může
vyvinout ekzém, kopřivka, až astmatické záchvaty. Vzhledem k obsahu indolových alkaloidů v Uncaria tomentosa není
vhodné používání produktů u těhotných a kojících žen; komplex obsahových látek působí imunostimulačně, dosud však není
vyjasněno působení v případě neoplasmat, opatrnosti je třeba u pacientů s kolísavým krevním tlakem. MSM je netoxický.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců
od data výroby.
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Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Produkt je polykompozitní a je zřejmé, že bude docházet k tichým interakcím mezi obsaženými látkami; podle současných znalostí však není předpoklad, že by se tyto interakce projevily negativním efektem na fyziologické pochody člověka.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Není reálná.

Zhodnocení
Výrobek doporučuji jako produkt pro sportovní výživu.
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ANTI-PARASITE STAR

#1100

Složení produktu
Syzygium aromaticum (Hřebíčkovec vonný), Allium sativum (česnek), Semen cucurbitae (semena tykve), maltodextrin, extrakt ze semen grapefruitu, citrusový pektin, extrakt ze
semen citrusového ovoce, Rhizoma zingiberis (kořeny zázvoru), Pimpinella anisum (nažky
anýzu), Folium caricae papayeae (listy papáji), Fructus fici caricae (plod, listy, šťáva fíku),
Succus vaccinii (Cranberry), Fructus punicae (plody marhaníku), Corex juglandis cinereae
(kůra ořešáku popelavého), oxid křemičitý, stearan hořečnatý, Cortex (Lignum) tabebuiae
(Pau D’Arco, Lapacho), Trifolium pratense (jetel luční), Folium olivae (listy olivovníku),
Radix gentianae (kořen hořce), Herba hyssopi (listy yzopu lékařského), Herba menthae
piperitae (peppermint), Fructus foeniculi (fenykl obecný).

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Semen cucurbitae (Pumpkin Seed) – semena tykve obsahují steroly a sterolové glykosidy
(ca 1 %), kumarin, tokoferoly, stopové prvky (selen, mangan, zinek, měď), olej (ca 30 %),
bílkoviny (25 – 30 %), pektiny (ca 30 %). Spektrum látek a jejich obsah jsou závislé na
druhu, z něhož byla droga získána. Obsahové látky těchto semen působí anthelminticky (zejména v čerstvém stavu), jsou
netoxické. Tokoferoly a selen brání oxidativním procesům v organismu a snižují degradaci tkání. Větší význam než Cucurbita pepo má taxon Cucurbita pepo convar. citrullina var. styriaca. jehož obsahové látky zpomalují růst nezhoubného
adenomu prostaty a snižují komplikace spojené s častým močením starších mužů. Semena se používají v pediatrii a geriatrii
jako anthelmintikum proti tasemnicím a hlístům. Obvyklá terapeutická dávka (pro zpomalení růstu adenomu) je 10 g, max.
20 g drcených semen s tekutinou, rozložených do 3 denních dávek mezi jídly k odstranění potíží s močením. Droga se
prakticky nepoužívá při produkci potravinářských výrobků. Semena tykve je možno používat v těhotenství a při kojení.
Allium sativum (Garlic) – cibule obsahují allicin, diallydisulfid, allycystein a různé aminokyseliny s obsahem síry,
flavonoidy, steroidní aglykony a glykosidy, axeroftol, thiamin, riboflavin, ergokalciferol, kyselinu askorbovou, selen a jod.
Používá se jako antiseptikum v zažívacím ústrojí, antimykotikum, antisklerotikum, hypotonikum, anthelmintikum, digestivum,
choleretikum, cholekinetikum, detoxikans. Terapeutická dávka je 2 – 4 g 3× denně.Česnek se běžně používá v produkci
potravinářských výrobků. Denní terapeutická dávka je 3,0 – 10,0 g.
Syzygium aromaticum (Clove) – květ obsahuje silici (15 – 26 %; eugenol, aceteugenol, humulen, karyofylen), 10 % tříslovin (gallotaniny), sliz, kyselinu oleanolovou, olej, methylamylketon, eugenin. Používá se jako aromatikum, karminativum,
antiseptikum, desinficiens, stomatologikum. Silice má dezinfekční a lokálně anestetické účinky, uvolňuje spasmy hladkého
svalstva trávicího ústrojí, zlepšuje chuť k jídlu a vylučování trávicích enzymů, pomáhá normalizovat střevní flóru ničením
kvasných a hnilobných mikroorganismů. Využívá se při dyspepsiích spojených s meteorismem a kolikami. Eugenol má lokálně anestetické účinky. Má pozitivní vliv při léčbě žaludečních vředů, seskviterpeny v silici vykazují vysokou aktivitu na
detoxikační enzym glutathion S-transferasu v játrech a v tenkém střevu. Schopnost přírodních antikarcinogenů indukovat
tvorbu tohoto enzymu koreluje s jejich schopností inhibovat chemickou karcinogenezi. Průměrné terapeutické dávky jsou
0,2‑0,5 g 2 – 3× denně. Používá se v produkci potravinářských výrobků.
Rhizoma zingiberis (Ginger) – oddenky obsahují silici (1 – 3 %; β-bisabolen, zingiberen, znigiberol, větší množství
monoterpenických uhlovodíků, alkoholů a aldehydů), homology gingerolu (asi 33 %), homology shogaolu, zingeron, tuky
(6 – 8 %; mastné kyseliny atd.), sacharidy (škrob až 50 %), aminokyseliny, proteiny, vitaminy, minerály. Oddenky zázvoru
se používají jako karminativum, diaforetikum a spasmolytikum při kolikách, dyspepsii s flatulencí a intestinálních kolikách.
Používá se také preventivně k zabránění cestovní nevolnosti. Průměrné terapeutické dávky jsou 0,25 – 1 g, 3× denně.
Droga se používá při produkci potravinářských výrobků.
Pimpinella anisum (Anise) – nažky anýzu obsahují hlavně silici (1,5 – 5 %; trans-anethol, methylchavikol, anisaldehyd,
g-himachalen), sacharidy (5 %), furfurol (3 %), organické kyseliny (chlorogenovou, kávovou), cholin, sliz, olej (do 23 %),
bílkoviny (18 %). Anethol jako hlavní složka drogy zvyšuje sekreci hlenů v dýchacích cestách, kde působí zároveň mírně
antisepticky. Silice stimuluje sekreci trávicích enzymů, působí spasmolyticky na hladké svalstvo zažívacího ústrojí. Droga
se používá jako expektorans (zvyšuje řasinkový pohyb v průduškách) při suchých formách zánětů dýchacích cest, ke zvýšení sekrece trávicích šťáv a zlepšení zažívání, při plynatosti, funkčních atonických střevních poruchách, zácpě spojené
s křečemi a meteorismem. Průměrná terapeutická dávka je 1 g mačkaných nažek, 3× denně. Produkty z drogy se v omezené
míře používají při produkci potravinářských výrobků. U nažek anýzu (Pimpinella anisum) nebyly pozorovány toxické nebo
nepříznivé vedlejší účinky. Je možné je používat v těhotenství a při kojení.
Folium caricae papayeae (Carica papaya, Papaya Leaf) – obsahuje alkaloidy (0,1 – 0,15 % karpain, 0,01 % pseudokarpain), saponiny, glykosid karposid. V oblasti původní domoviny (Jižní Amerika, Indie) a v místech, kam byla rostlina kulturně
zavlečena (Čína, Etiopie, Hawai aj.) se listy používají proti horečce a jako laxans, proti astmatu a jako srdeční stimulans.
Terapeuticky použitelná dávka se neuvádí. Listy se nepoužívají v produkci potravinářských výrobků.
Fructus fici caricae (Fig powder) – plody obsahují sacharidy (48,3 – 57 %), organické kyseliny (citronovou, šťavelovou,
malonovou, jantarovou, jablečnou, fumarovou aj.), triterpenoidní saponiny, vitaminy B1, B2, C, E, niacin, mastný olej. Používají se jako diuretický prostředek, při hemoptoe a krváceních. Mají antibakteriální a proteolytické vlastnosti (ficin může
být použit při léčbě tromboembolií), odvar z plodů se používá při léčbě některých neoplasmat. Droga nalezla uplatnění
při zánětu sliznic, postižení jater, sleziny, žaludku, při ledvinových kamenech a anémii. Průměrná terapeutická dávka není
určena, protože se jedná o potravinu. Droga je používána jako surovina při produkci potravin. V průběhu těhotenství a při
laktaci je možno drogu užívat.
Succus vaccinii (Cranberry Concentrate) – zahuštěná šťáva z plodů klikvy žoraviny obsahuje glykosidy vakciniin,
erikolin, organické kyseliny (citronovou, chinovou, benzoovou), třísloviny, pektin, kyselinu askorbovou, antokyany.
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Šťáva se používá v terapii chorob z nachladnutí a při horečnatých onemocněních. Protože se jedná o potravinářskou
surovinu, nejsou stanoveny průměrné terapeutické dávky. Používá s běžně při produkci potravinářských surovin Nemá
nepříznivé vedlejší účinky, v průběhu těhotenství a při laktaci je však třeba určité opatrnosti (kyselina benzoová).
Fructus punicae (Pomegranate Fruits) – plody marhaníku obsahují sacharidy (12 – 20 %), organické kyseliny (5,8 –
9 %), triterpenoidní kyseliny (ursulová), vitaminy (kyselinu askorbovou), třísloviny, tuky (17 %; kyselina puniková). Plody
se používají ve východní medicíně jako anthelmintikum, tonikum, stomachikum, metabolikum, antidiarhoikum a jako
protizánětlivý prostředek. V Tibetu jsou čerstvé plody používány při infekcích dýchacích cest, malárii, ascitu, spáleninách,
dermatózách. V klinických pokusech byly zjištěny antikoagulační účinky. Průměrná terapeutická dávka drogy je 2 – 3 g;
6 – 12 g (nálev). V produkci potravních doplňků se občas používá.
Cortex juglandis cinereae (Juglans cinerea, Butternut) – kůra obsahuje juglon, juglandin, kyselinu juglandinovou,
třísloviny, silici, 5 – 6 % mastného oleje, pryskyřici, barviva. Juglon působí proti invazním agens (proti dermatophytům,
parazitům, antisepticky a baktericidně), antitumorózně, antivirově a sedativně. Ojediněle se kůra používá jako projímadlo,
při onemocněních žaludku a střev sa homeopatii. Obvyklá terapeutická dávka 1,5 g; 4,5 g. Při produkci potravinářských
výrobků se nepoužívá.
Cortex (Lignum) tabebuiae (Pau D’Arco, Lapacho, Taheebo) – uvedené léčivé drogy se získávají z kůry nebo jádrového
dřeva stromu brazilských dešťových lesů Tabebuia impetiginosa (druh původní v Centrální a Jižní Americe, západní Indii);
používají se buď jako nativní surovina, nebo se z nich připravují výtažky. Obsahové látky (ca 20 různých sloučenin) jsou
efektivní při léčbě bakteriálních, fungálních a virových onemocnění, při parazitických invazích, mají protizánětlivý účinek, jsou účinné jako adjuvans pří léčbě rakoviny, ekzémů, různých dermatitid a psoriázy. Vykazují metabolický účinek
(podíl na tzv. „čištění krve“), působí při perniciózní anémii a leukémiích. Zvyšují imunitu (použití při léčbě chřipek, herpes
a žloutenek) a působí příznivě při prostatitidách. Směs obsahových látek údajně snižuje bolesti, vznikající jako důsledek
některých chorob a působí detoxikačně (snižuje vedlejší účinky při podání některých antibiotik). Průměrná terapeutická
dávka je 3 g 3× denně (odvar 10 – 15 min.). Při produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.
Trifolium pratense (Clover Red) – květy obsahují saponiny (soyasapogenoly B-F), flavonoidy (isorhamnetin, kemferol,
kvercetin a jejich glykosidy), isoflavonoidy (biochanin A, daidzein, formononetin, genistein, aj.), kumariny (kumarin, medikagol), organické kyseliny (kumarovou, faseolovou, salicylovou), sacharidy, z dalších látek silici, vitaminy, pryskyřici,
tukové a minerální látky. Biochanin A, formononetin a genistein vykazují estrogenní aktivitu, biochanin A má navíc vlastnosti
chemoprotektivní (inhibuje karcionogenní aktivitu některých látek na tkáňových kulturách), saponiny nemají hemolytickou
ani fungistatickou aktivitu. Droga má slabou spasmolytickou aktivitu a ulehčuje odkašlávání (používá se při černém kašli);
většinou se používá jako dermatologický prostředek. Průměrná denní terapeutická dávka jsou 4 g drogy, 3× denně. Droga
není používána při produkci potravinářských výrobků.
Folium olivae (Olea europea) – listy olivovníku chutnají hořce a obsahují triterpeny a iridoidy (hlavně oleuropein
6 – 9 %), 11-demethyloleuropein, oleosid 7,11-dimethylester, ligustrosid, oleurosid, nekonjugované sekoiridoidní aldehydy, flavonoidy (rutin, glykosidy apigeninu a luteolinu). Oleuropein má výzarný antihypertenzívní účinek, je výborným
antixidantem a má spasmolytické účinky; iridoidy zvyšují průtok koronárními cévami, snižují tlak v levé komoře (potkan)
Léčivá droga je klasicky využívána jako prostředek snižující teplotu, hypoglykemikum, diuretikum, především však jako
antihypertenzivum. Průměrná terapeutická dávka není uváděna, protože droga je používána prakticky dosud jen v lidovém
léčitelství balkánské oblasti. Při produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.
Radix gentianae (Gentian) – kořen hořce obsahuje glykosidické hořčiny (hořký amarogencin), genciopkrin, 2 % genciopikrosidu, 0,03 % alkaloidů (gencianin, gencialutin), barviva (gentisin), oligosacharidy 5 % gencianosy, menší množství
genciobiosy), pektiny, inulin, vitaminy. Používá se jako amarum a stomachikum – obsahuje čisté hořčiny, které zvyšují
tvorbu slin v ústech a trávicích enzymů a kyseliny chlorovodíkové v žaludku, zlepšují motilitu trávicího traktu. Prakticky
se využívá při anorexii spojené s nedostatečnou tvorbou slin, žaludeční šťávy a dyspepsií. Zlepšuje činnost jater a žlučových cest. Celkové zlepšení metabolismu se projevuje tonizací organismu. Průměrná terapeutická dávka je 0,5 – 1 g,
2 – 3× denně. Kořen hořce žlutého je běžně využíván v produkci potravinářských výrobků.
Herba hyssopi (Hyssop Herb) – obsahuje silici (0,9 %), flavonoidy (hesperidin, disomin), třísloviny (8 %), triterpenoidní
kyseliny (oleanolovou, ursulovou). Obsahové látky zastavují centrálním působením pocení, silice a flavonoidy působí proti
zánětlivým procesům v močových cestách, tento účinek podporují třísloviny. Silice zvyšuje tvorba žaludečních šťáv, zlepšuje trávení, působí expektoračně a bakteriostaticky. Má také centrálně stimulační účinky. Yzop se používá při nadměrném
pocení, nepříjemných pocitech při přechodu, při zánětlivých procesech v močových cestách, mikrobiálních dyspepsiích,
kdy zároveň zvyšuje vylučování žaludečních šťáv, zlepšuje trávení a chuť k jídlu a uvolňuje nadměrně produkované střevní
plyny. Droga působí expektoračně a desinfekčně při chronických respiračních chorobách. Má tonické účinky využívané
v geriatrii. Terapeuticky se podávají 2 – 3 g, 3× denně (nálev). Používá se při produkci potravinářských výrobků.
Herba menthae piperitae (Peppermint) – z obsahových látek je nejdůležitější silice (0,5 – 4 %; menthol a jeho estery, menthon, menthofuran a další terpeny), flavonoidy, třísloviny (6 – 12 %), triterpeny, hořčiny. Hlavní složka silice –
menthol – má výrazné antiseptické a lokálně anestetické vlastnosti. Silice působí spasmolyticky, protizánětlivě a stimuluje
tvorbu trávicích enzymů. Používá se k uvolnění křečí v zažívacím ústrojí při dyspeptických potížích spojených s plynatostí
(působí karminativně), zvyšuje tvorbu trávicích enzymů, žluči, zlepšuje chuť k jídlu a urychluje pohyb žlučovodů. Zevně
se používá při infikovaných kožních afekcích, zánětech sliznic dutiny ústní, horních dýchacích cest a dysmikrobních poruchách v trávicím ústrojí. Terapeuticky se podává se nálev z 1,5 – 2 g drogy, 2 – 3× denně (nálev). Používá se při produkci
potravinářských výrobků.
Fructus foeniculi (Fennel, Fennel Seeds) – nažky obsahují silici (2 – 6 %) s obsahem 50 – 70 % trans-anetholu a do 20 %
(+)-fenchonu, řadu dalších terpenů, organické kyseliny, flavonoidy, olej, bílkoviny. Terpenické složky mají spasmolytické
účinky, výrazně zrychlují činnost řasinek na sliznici dýchacích cest, tím zvyšují vylučování hlenu a odkašlávání. Fenchon
zvyšuje vylučování trávicích enzymů a urychluje střevní peristaltiku. Flavonoidy působí slabě diureticky. U anetholu byly
pozorovány slabé estrogenní vlastnosti. Droga (a silice) se používá ke zvýšení sekrece hlenu v dýchacích cestách, jako jejich

14

Odborné posudky produktu STARLIFE

antiseptikum a expektorans, spasmolytikum, karminativum a laxativní prostředek při slabých zažívacích potížích. Lze ji použít
také ke zvýšení tvorby mateřského mléka. Podává 2 – 4 g drcených plodů 3× denně (nálev). Při produkci potravinářských
výrobků se používá omezeně. Předpokládaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 kapsle 2× denně. Režim udržujte 25 dní a pak jej přerušte na 5 dní.

Toxicita složek

Při uvedeném dávkování nejsou dosaženy dávky terapeutické, případně dávky, které by byly pro organismus škodlivé z hlediska
metabolické zátěže nebo nežádoucích vedlejších účinků. Cibule česneku setého (Allium sativum) nejsou v běžných terapeutických
dávkách toxické; nárazové větší dávky mohou vyvolat nauzeu a způsobit u hypotoniků mdloby. Vysoké dávky zázvoru (Zingiber
officinale) mohou interferovat s kardiotonickými glykosidy, antidiabetiky a antikoagulancii. Panax ginseng je přírodní surovinou ne
zcela neškodnou: zatímco glykosidy mají nízkou toxicitu, sumární extrakty (v závislosti na původu drogy, obsahu dalších terpenických
látek a funkčním stavu pacienta) mohou způsobit excitace a negativně zasáhnout do metabolismu některých parenchymatózních
orgánů. Vysoká dávka hořčin z kořene hořce žlutého (Gentiana lutea) způsobuje podráždění a překrvení sliznic zažívacího ústrojí.
Vysoké dávky nati yzopu (Herba hyssopi) vyvolávají silné centrálně stimulační účinky a mohou způsobit křeče.
Máta peprná (Herba menthae piperiatae) je při používání v terapeutických dávkách neškodná, vyšší dávky mentolu nebo
silice však mohou způsobit otravu (zejména dětí, které jsou citlivější), projevující se zvracením, křečemi a ataxií. U některých
pacientů se objevuje alergie na menthol. V těhotenství a při kojení se nedoporučuje používat Cortex juglandis cinereae,
Radix zingiberis, Fructus punicae, Flos trifolii pratensis, Radix gentianae, Herba hyssopi, Folium carycae papayae, Cortex
tabebuiae impetiginosae, Folium olivae, opatrnosti je třeba v případě Herba menthae piperitae. Při použití terapeutických
dávek hřebíčku (Syzygium aromaticum) nebyly zjištěny toxické ani vedlejší nepříznivé účinky. Přesto je třeba v průběhu
těhotenství a laktace opatrnosti. Ostatní složky mají prakticky zanedbatelnou toxicitu.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců
od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Produkt je polykompozitní a je zřejmé, že bude docházet k tichým interakcím mezi obsahovými látkami léčivých drog;
není však předpoklad, že by se tyto interakce projevily negativním efektem na fyziologické pochody člověka. U oligomerních procyanidinů vinné révy nebo citrusových plodů nebyly popsány vedlejší nežádoucí účinky. Není vhodné, aby byly
podávány s produkty železa; jejich účinek je synergizován přítomností kyseliny askorbové.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Není reálná.

Zhodnocení
Výrobek lze doporučit jako produkt pro sportovní výživu.

Odborné posudky produktu STARLIFE
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ARTHRIMAX STAR

#1002

Složení a účinky složek
Fructus jujubae (Jujuba Berries) – droga obsahuje saponiny (jujubosid A, B, zizifin),
triterpenové kyseliny (betulinovou, alfitolovou, oleanolovou, maslinovou, ursulovou),
alkaloidy (zizyfusin), proteiny (daechucyklopeptid I), flavonové C-glykosidy (swertisin,
spinosin, sinapoylspinosin, feruloylspinosin, kumaroylspinosin), vitaminy (askorbovou
kyselinu), sacharidy, cyklické nukleotidy a další sloučeniny (betulin, ceanothovou kyselinu,
ferulovou kyselinu, zivulgarin).
Flavonové C-glykosidy swertisin, spinony ad. mají sedativní aktivitu. Droga se používá
v čínské medicíně především při neurastenii, nervozitě, nespavosti, závratí a zapomnětlivosti.
Průměrná terapeutická dávka plodů je 5,0 g 3× denně.
Při produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.
Fructus myrobalani belliricae (Terminalia bellirica, Belleric Myrobalan) – plody
obsahují asi 17 % tříslovin, kyselinu chebulagovou, chebulinou, korilagin, chebulovou
kyselinu, 3,6 – digalloylglukózu, elagovou a gallovou kyselinu, β-glukogallin, β-sitosterol,
ethylagallát, sacharidy, mastné kyseliny, aminokyseliny.
Hořké plody působí antipyreticky, tonizačně a jsou účinné při léčbě nemocí jater a gastrointestinálního traktu, mají silný choleretický účinek. Zčásti zralé plody působí laxativně, zralé nebo vysušené svíravě. Jádra
semen mají narkotický účinek.
Terapeuticky se využívá jen exokarp při dyspepsii, bolestech hlavy, průjmu a potížích se žlučníkem. Užívá se zejména
při léčbě hemorhoidů, vodnatelnosti, lepře, dále jako tonikum a příležitostně při horečkách.
Průměrné terapeutické dávky jsou 2,0 g a 6,0 g.
Při produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.
Resina boswelliae (Boswellia serrata, Salai geggal, Salai tree) – klejopryskyřice boswelie je používána v indickém
léčitelském systému Ajurvédy; roste také v severní Africe a na Středním Východě. Obsahuje silici (α-thujen, p-cymen),
kvercetin a terpenoidy. Hlavní obsahovou látkou jsou tzv. boswellové kyseliny, které velmi významně inhibují biosyntézu
leukotrienů a působí tak proti zánětu, ovlivňují bronchiální astma, jsou neredoxními inhibitory 5-lipoxygenázy, tvoří součást
produktu při léčbě osteoartritidy, inhibují protilátkovou produkci a buněčnou odpověď, mají analgetickou a neurotropní
aktivitu, působí proti buňkám leukémie HL-60 (v tkáňových kulturách), mohou se pozitivně uplatnit u pacientů s ulcerativní
kolitidou. Některé z nich procházejí v současnosti klinickými zkouškami jako nová, perspektivní nesteroidní protizánětlivé
léčiva a léčiva využívaná při bronchokonstrikcích.
K produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.
Na teritoriu Evropy není tato droga známa a používána, a proto nejsou v jejích podmínkách definovány terapeutické
dávky.
Lignum santali rubri (Sandalwood Red), z druhu Pterocarpus santalinus je červené, obsahuje silici (cedrol, pterokarpol,
isopterokarpol, pterokarpotriol, eudesmol), pigmenty santalin A a B, seskviterpeny, triterpeny, steroly, fenolkarbonové
kyseliny, pterokarpany, isoflavony a stilbenové deriváty. Zlepšuje vzhled čajových směsí a v práškované formě se používá
k barvení zubních prášků. Podle German Commission E Monograph (BAnz no. 193, dat. 15. 10. 1987) se používá při
onemocnění zažívacího ústrojí, jako diuretikum, adstringens, krevčistící prostředek (metabolium) a při kašli.
Terapeutické dávky nejsou uváděny.
V produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.
Flos carthami tinctorii (Safflower) – květy světlice barvířské obsahují pigmenty (karthamin, karthamidin, isokarthamidin,
safflor yellow B, safflomin A), flavonoidy (luteolin 7-O-β-D-glukopyranosid), alifatické karboxylové kyseliny (laurovou,
myristovou, palmitovou, arachidonovou, olejovou aj.), steroly (β-sitosterol a jeho glukosidy) a polysacharidy.
Droga je jednou z nejrozšířenějších v tradiční čínské medicíně a v kombinaci s dalšími rostlinnými prostředky se
používá při léčbě kardiovaskulárních a krevních onemocnění, např. angina pectoris, mozkových hemorhagií a mozkové
arteriosklerózy, rheumatalgie, amenorrhei a menorrhalgie. Polysacharidy zvyšují imunitní reakci, a proto lze drogu použít
také jako adjuvantní imunostimulans.
Průměrná terapeutická dávka květů je 3× denně 3,0 g.
Při produkci potravinářských výrobků se prakticky nepoužívá.
Zinc Bhasma (Zincum, Zinek) – zinek (ve formě solí) je jedním z nejdůležitějších stopových prvků, je katalytickou
součástí více než 200 enzymů, strukturní součástí řady proteinů, hormonů, neuropeptidů a hormonálních receptorů, patrně i polynukleotidů, má vliv na řízení buněčné smrti, účastní se na dělení a diferenciaci buněk, transkripci genů, funkci
biomembrán. Má významný vliv na imunitní systém, činnost mužských pohlavních orgánů (prostaty), zvyšuje odolnost
organismu vůči infekčním chorobám (chřipce) a je de facto regulátorem věku člověka. Má pozitivní vliv u pacientů po prodělaném myokardiálním infarktu, orálně (síran zinečnatý) se používá při terapii acne vulgaris a acrodermatitis enteropathica.
V produkci potravinářských výrobků (nutraceutik) se omezeně používá.
Není vhodné používat vyšší terapeutické dávky než 30 mg denně.
Síran vápenatý (dihydrát) je v použitém množství a v tomto případě látka fyziologicky inaktivní.
Lactospore (spóry mléčných bakterií, Lactobacillus acidophyllus) vyrůstají ve vhodném prostředí v tyčkovité bakterie,
které běžně žijí v trávicím traktu a v pochvě. Jsou to anaerobní gram-pozitivní bakterie, které produkují mléčnou kyselinu,
vitaminy skupiny B a aminokyseliny. Tyto bakterie přirozeně regulují motilitu zažívacího traktu, resp. odchod stolice, snižují aktivitu potenciálně karcinogenních látek vznikajících při metabolismu běžně ve střevech, snižují nežádoucí účinky
protiinvazních antibiotik a chemoterapeutik, snižují riziko vzniku vaginálních infekcí. Jejich biologický účinek záleží ve
velké míře na aktivitě spór: jsou citlivé na vnější podmínky, pro dobrý účinek musí být uchovávány v lyofilizovaném stavu
a při nižší teplotě (4 °C).
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V produkci potravinářských výrobků se běžně používají – očkují se jimi mléčné výrobky (jogurty) a ve vyčištěné formě
(jako lyofilizát) se podávají přímo konzumentům.
Terapeutická dávka nebyla stanovena, protože nejsou používány jako léčiva.
Výrobce doporučuje použití produktu k předcházení a odstranění zánětlivých procesů.

Předpokládaný účinek
Produkt zklidňuje centrální nervový systém a zlepšuje činnost CNS (Jujubae fructus, Aquilariae cortex), především však
působí protizánětlivě (Boswelliae resina, Terminaliae chebulae fructus, Myrobalani emblicae), snižuje zvýšenou teplotu
(Myroblani belliricae fructus) a působí analgeticky (proti bolestem) (Boswelliae resina). Tyto účinky jsou velmi důležité při
ovlivňování zánětlivých procesů pohybového ústrojí, ale také u zánětlivých procesů v zažívacím ústrojí, např. v případě
ulcerózní kolitidy (Boswelliae resina) kdy je potřebné tonizovat organismus (Myrobalani belliricae fructus, Myrobalani emblicae fructus) a působit antioxidačně (Terminaliae chebulae fructus). V těchto případech je vhodné posílit metabolizmus
organismu (Santali rubri lignum, zinek) a navodit rovnováhu v gastrointestinálním traktu (Santali rubri lignum, Myrobalani
belliricae fructus) a působit proti bakteriálním infekcím, které se v takových případech objevují (Terminaliae chebulae fructus,
Myrobalani emblicae fructus, Laktobacillus). V těchto případech se také uplatňují látky, které snižují kapilární krvácení ve
střevech (Terminaliae chebulae fructus), resp. příznivě ovlivňují stabilitu kapilár (Carthami tinctorii flos) a zvyšují imunitu
(zinek, Carthami tinctorii flos, Lactobacillus).

Maximální dávka
1 kapsle 3× denně na lačný žaludek.

Toxicita, vedlejší účinky
Při uvedeném dávkování nejsou dosaženy dávky terapeutické, případně dávky, které by byly pro organismus škodlivé
z hlediska metabolické zátěže nebo nežádoucích vedlejších účinků.
V těhotenství a při kojení není vhodné používat Fructus jujubae, Lignum santali, Cortex aquilariae, Resina boswelliae,
zinek.
V průběhu těhotenství a při laktaci se doporučuje podávat Fructus myrobalani belliricae, Fructus myrobalani emblicae,
Flos carthami tinctorii jen v terapeutických dávkách.
Lactobacillus acidophyllus nemá vedlejší ani nebezpečné nežádoucí účinky.

Odborné posudky produktu STARLIFE
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B-COMPLEX STAR

#7330

Složení produktu
Produkt obsahuje (mg): Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Hydrochloride) 10, Riboflavin (Vitamin B-2) 10, Niacin (as Niacinamide) 25, Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride)10, Folic Acid 0,4, Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 0,04, Biotin (as d-Biotin) 0,1,
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) 40, PABA (Para-Aminobenzoic Acid) 30,
Choline Bitartrate 140, Inositol 140.
Auxilianty (mg): Dicalcium Phosphate 50,30, Cellulose (Plant Origin) 40, Guar Gum 20,
Vegetable Stearic Acid 20, Croscarmellose 70, Silica 15, Vegetable Magnesium Stearate 5,
Silicon Dioxide 5.
Energetická hodnota neuvedena.
Z popisu plyne existence jednoho tržního druhu.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako doplněk stravy.
Thiamin je ve fosforylované formě koenzymem kokarboxylázy. Jeho nedostatek vede
ke zhoršenému využití a-oxokyselin, což se projeví metabolickou poruchou sacharidů,
dodávajících energii a následně poruchami v nervové tkáni, myokardu a trávicím ústrojí. Používá se v případě neuritid,
psychických poruch, při terapii antibiotiky a chemoterapeutiky, při léčbě obrny periferních nervů, sclerosis multiplex,
herpes zoster, infekcích a malabsorpčního syndromu různé etiologie.
Terapeutické dávky jsou: jednotlivá 0,025 – 0,1 g, denní 0,1 g.
V produkci potravinářských výrobků (doplňků stravy) se používá.
Riboflavin je ve fosforylované formě složkou řady oxidačních enzymů, zaujímá velmi důležitou roli v redoxních dějích.
Zejména tam, kde se nevyskytují oxidační fermenty obsahující železo, např. v rohovce a oční čočce; působí ve svalstvu,
srdci a játrech, v kůži umožňuje metabolismus keratoproteinů, účastní se tvorby krevních elementů a zárodečných buněk.
Je indikován u všech afekcí podmíněných hypovitaminózou B2, při přísných a jednostranných dietách, jako doplněk léčby
kys. nikotinovou a nikotinamidem.
Terapeutické dávky jsou: jednoltivá 0,01 g, denní 0,03 g.
V produkci potravinářských výrobků (doplňků stravy) se používá.
Niacinamid je součástí nikotinamidadenindinukleotidu (NAD), jeho fosfátu (NADPH); v redukované formě (NADPH2)
hraje důležitou roli při biosyntetických procesech, metabolizmu tuků, cukrů, bílkovin, aj. Indikuje se u dermatitid, zánětlivých onemocnění sliznic ústní dutiny a jazyka, snížením bazálního metabolizmu, makrocytární anémií, retencí vody
v organismu, svalovými záškuby, melancholií. Používá se pro léčbu hyperlipotroteinémií, v kombinaci s jinými léčivy při
periferních cévních onemocněních, cévních spasmech, mifrénách, při vertigo aj. onemocněních.
Terapeutické dávky jsou: jednotlivá 0,1 g, denní 0,3 g.
V produkci potravinářských výrobků (doplňků stravy) se používá.
Pyridoxin je ve fosforylované formě koenzymem dekarboxyláz a transamináz aminokyselin; účastní se biosyntézy koenzymu A a tím glykolýzy, tvorby porfyrinů s inkorporací železa do hemu, transmethylace methioninu, metabolismu kys.
linolenové na arachidonovou, uplatňuje se v metabolismu mozkových neurotransmiterů aj. Používá se u řady neurologických
poruch, pelagroidní dermatitidě, seborrhoickém ekzému, ke zmírnění toxických projevů po ozáření, při malabsorpčním
syndromu, u premenstruálního syndromu, pro zvýšení imunity, odstranění svalových křečí aj.
Denní terapeutické dávky pyridoxinu jsou zpravidla 80 – 100 mg.
V produkci potravinářských výrobků (nutraceutik) se používá.
Kyselina listová (po redukci na tetrahydrofolát) je především koenzymem syntézy purinových a pyrimidinových bazí.
Využívá se při nutričních karencích v dětském a stařeckém věku, při poruchách absorpce, onemocnění střev (Crohnova
choroba) aj. Může být významným preventivním prostředkem chránícím před vývojem kolorektálního karcinomu.
Terapeutické dávky jsou: jednotlivá 0,005 – 0,01 g, denní 0,01 – 0,05 g.
V produkci potravinářských výrobků (doplňků stravy) se používá.
Kyanokobalamin umožňuje využití kys. listové pro syntézu nukleotidů a zasahuje do řady dalších biochemických
procesů. Při hypovitaminóze vede porucha syntézy nukleotidů k poruše zrání erytrocytů v kostní dřeni, vznikají také těžké
poruchy nerovového systému (zejména postižení postranních a zadních míšních provazců). Indikuje se zejména u megaloblastické anémie a k podpoře činnosti nerovového systému. Jeho perorální podávání má význam jen tehdy, existuje-li
u konzumenta solidní úroveň IF v žaludku.
Denní terapeutická dávka je 0,0002 – 0,001 g (200 – 1000 µg).
V nutraceutických přípravcích (tablety) se používá.
Biotin (např. Bitrit-1 ze sojových bobů) je kromě běžného příjmu produkován střevní mikroflórou; terapeuticky se využívá poměrně ojediněle a to zejména v dermatologii při psoriáze, seborrhoických dermatitidách, zpravidla v kombinaci
s dalšími vitaminy skupiny B. V organismu s účastní některých karboxylačních a dekarboxylačních reakcí, biosyntézy
purinů, bílkovin a mastných kyselin. Funguje také jako přenašeč tzv. kyseliny uhličité.
Denní fyziologická potřeba látky se pohybuje v rozmezí 150 – 300 µg.
Pantothenan vápenatý – kyselina je součástí koenzymu A, podílejícím se na metabolismu tuků a cukrů. Zprostředkovává
přenos dvouhlíkatých štěpů (acetylskupiny), účastní se biosyntézy mastných kyselin, steroidů, porfyrinů, terpenů, vitaminů,
aminokyselin a acetylcholinu. Pro vyšší organismy je pantothenová kyselina kožním faktorem. Podává se při zánětlivých
onemocněních dýchacích cest a zažívacího ústrojí, lokálně k podpoře epitelizace a hojení ran, kožních a slizničních defektů.
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Terapeutická dávka pantothenanu vápenatého není uváděna; terapeuticky je běžně používán panthenol (alkohol) při
profylaxi a léčbě střevní atonie po operacích, zánětech dýchacích cest, akroparestézie, polyneuropatie, svědivé dermatózy
a to 200 – 400 mg látky denně (p. o.).
V produkci nutraceutických výrobků se používá.
PABA (p-Aminobenzoová kyselina) je růstovým faktorem, přítomným ve všech buňkách. V živočišných tkáních je z 80 %
přítomná ve vázané formě a využívá se jako stavební jednotka při biosyntéze kyseliny listové. U vyšších živočišných druhů
a člověka nebyly karence této látky pozorovány, a proto je otazné stanovení jejích terapeutických a neterapeutických hladin.
V produkci nutraceutických výrobků se používá.
Cholin (2-hydroxyethyltrimethylammoniumhydroxid) tvoří s vinnou kyselinou dobře krystalující hydrogenvinan. Cholin zasahuje jako koenzym do oxidačních procesů při metabolismu lipidů, zvyšuje využití vitaminů rozpustných v tucích
a zasahuje do metabolismu jako přenašeč methylových skupin. Jeho nedostatek vede k tukové degeneraci jater; v tomto
směru je také perorálně i parenterálně používán s methioninem a vitaminy skupiny B.
Denní terapeutická dávka cholinhydrogentartarátu se pohybuje minimálně kolem 1.500 mg.
V produkci nutraceutik se používá.
Inositol (myoinositol, mesoinosit, i-inosit) je cyklitol, který má status vitaminu skupiny B, ačkoliv tato vitaminová funkce
nebyla u člověka dosud zcela potvrzena (připouští se např., že může být koenzymem amylázy). V malých množstvích,
většinou ve fosforylované formě, se vyskytuje v savčích buňkách, kde se podílí na regulaci významných vitálních procesů.
V přírodě se vyskytuje v relativně větších množstvích v cereáliích, luštěninách aj. ve formě hexafosfátu jako tzv. kyselina
fytová. Odtud je tato látka přijímána stravou a pro živočichy se tak stává zdrojem fosfátu. Ve větším množství však může
být její příjem nežádoucí (vazba některých kationtů za vzniku solí, tzv. fytinu). Z 9 stereoisomerů tohoto alkoholického
cukru je vitaminově nejúčinnější pouze myoinositol.
Myoinositol je řazen mezi lipotropní látky, působí proti ukládání tuků v játrech a steatóze. Byl u něj nalezen také
antidiabetický účinek a může být použit při léčbě diabetické neuropatie. V savčích buňkách se podílí na metabolismu
nukleotidů, tuků a jejich transportu. Bývá doporučován jako adjuvans při léčbě deprese a strachu, respiračních problémech
(zejména tzv. neonatal respiratory distress syndrome) a léčbě retinopatie v prematurním období.
Jako doplněk sportovní výživy se používá k saturaci svalu touto látkou a ke zlepšení metabolických procesů, které
v nich probíhají v průběhu fyzické zátěže.
Za neterapeutické denní dávky lze pokládat dávky do 3 g.
Směs vitaminů a lipotropních látek zlepšuje metabolizmus organismu (především sacharidů a lipidů), podílí se na
obnově tkání, stabilizuje metabolizmus v CNS.
Výrobce doporučuje použití produktu jako součást výživy osob s vyšší fyzickou zátěží pro rychlejší regeneraci organismu při stresové zátěži, dále v rekonvalescenci po infekcích a otravách chemickými látkami (zejména při postižení jater
a nervové tkáně) a u osob s celkově zhoršeným metabolizmem (ztráta chuti k jídlu, hubnutí, nedostatečný vývoj skeletárního
svalstva. Produkt je doporučován také sportovcům v období po tréninku pro zlepšení výkonnosti a regenerace organismu.
Deklarovaný účinek produktu není v rozporu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
Výrobce doporučuje podávat dospělým osobám 1 tabletu denně.

Toxicita složek
Thiamin, niacinamid, kyselina listová, kyanokobalamin, biotin, pantothenová kyselina, PABA, inositol nepřinášejí
v nutraceutických dávkách riziko vedlejších (nebo toxických) efektů.
V případě riboflavinu byla zaznamenána přecitlivělost.
Kontraindikace a toxicita v případě pyridoxinu nebyly popsány; ojediněle se objevují alergické reakce po vysokých
dávkách dochází ke zvýšení sérové transaminázy (AST).
Cholin je látkou celkově málo toxickou.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Možnost vzniku rozkladných produktů se ve významné míře nepředpokládá.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Není prakticky předpoklad, že by u složek produktu docházelo k interakci ať už mezi sebou nebo enzymovými systému
lidského organismu za vzniku složek s nežádoucím účinkem.
Pyridoxin snižuje účinek L-DOPA a vykazuje antagonistické působení vůči antimalarikům. Současné podávání s amiodaronem zvyšuje riziko fotosenzitivity, urychluje periferní metabolizmus levodopa a snižuje sérovou koncentraci fenytoinu.
Sérové hladiny jsou také snižovány po podávání antimikrobiálních antibiotik a perorálních kontraceptiv s obsahem estrogenů.

Možnost případného zneužití produktu ve smyslu toxikomanie
Toto zneužití není reálné.

Zhodnocení
Výrobek lze bez výhrad doporučit jako doplněk stravy.
Odborné posudky produktu STARLIFE
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BETA GLUCAN STAR

#1222

Složení produktu
Produkt obsahuje (mg): Beta Glucan 1,3/1,6 D 300, Shiitake Mushroom (Lentinus
edodes) (aerial) 100.
Auxilianty (mg): Rice Bran (seed) 66, Gelatin 90, Silicon Dioxide 5, Vegetable Magnesium Stearate 104.
Energetická hodnota neuvedena.
Z popisu plyne existence jednoho tržního druhu.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako doplněk stravy.
b-Glukany jsou přítomné především v myceliu hub a v buněčné stěně kvasinek; mají
významné biologické účinky, pro které je důležitý způsob vazby jednotlivých jednotek:
b-(1 3)- a b-(12 6). Jako zástupce těchto látek lze uvést lentinan; tento neutrální polysacharid izolovaný z plodnic Lentinus edodes (BERK.) SING. Je svojí primární strukturou
b-(1 3)-D-glukan mají dvě b-(1 6) glukopyranosidové větvení na každých pět b-(1 3)
lineárních spojení. Může se uplatnit jako imunomodulnas a antineoplastikum.
Efektorové buňky, aktivované těmito látkami (makrofág, T-lymfocyty) produkují cytokiny (TNF-a, IFN-g, IL-1 b ad.),
které mají antiproliferativní efekt, indukují apoptózu a diferenciaci tumorových buněk. Je zřejmé, že b-glukany indukují
biologickou odpověď vazbou na membránu komplementového receptoru typu 3 (CR3, aMb2 integrin nebo CD11b/
CD18) na imunoefektor buněk; ligand-receptorový komplex může být vnesen do buňky. Intracelulární stav, který vznikne po glukan-receptorové vazbě nebyl dosud přesně popsán. V poslední době se ukazuje, že schizofylan produkovaný
S. commune FR.: FR. Je schopen se vázat na RNA poly(A)-terminální část. Molekulární hmotnost, stupeň rozvětvení, počet
substituentů, stejně tak jako struktura látky včetně přítomnosti jednoduchých a triplitních helixů, ovlivňuje zásadním způsobem biologickou aktivitu b-glukanů. Vysoká antitumorová aktivita těchto látek koreluje s vysokou molekulární hmotností,
nízkým stupněm větvení a výraznou rozpustností ve vodě (např. MD-frakce z Grifola frondosa s Mr 1000 – 1200 kDa má
významnou antitumorovou aktivitu).
Jednoznačného zbrždění cytopatického efektu indukovaného HIV bylo dosaženo sulfatovaným lentinanem z plodnic
Lentinus edodes (BERK.) SINGER.
Významnou vlastností polysacharidů strukturálně poměrně široké skupiny, je vliv na hladinu krevní glukózy, jak bylo
prokázáno např. u polysacharidové frakce z Ganoderma lucidum (CURTIS) P. KARST. (SX frakce, p. o.) v případě diabetu
2. typu. Glukany z této houby, označené jako ganoderany A a B, koriolan, b-glukan-proteinový komplex ze sumerzní
kultury Trametes versicolor LLOYD a kyselý glukurono-xylomannan z plodnic Tremella aurantia Schwein. Vykázaly
hypoglykemizující účinek v několika testech a zlepšily symptomy diabetes mellitus. Tremellastin, který je komplexním
sacharidem obsahujícím 40 – 45 % kyselého glukurono-xylomannanu snížil nejen hladinu krevní glukosy ale i TAG u experimentálních potkanů.
Ganopoly je polysacharidový koncentrát z plodnic Ganoderma lucidum (CURTIS) P. KARST., který byl účřinný v randomizované multicentrické studii s pacienty, kteří onemocněli chronickou hepatitidou B; u jedné třetiny pacientů došlo
při dávce 1800 mg/den normalizaci aminotransferas. Produkt byl velmi dobře snášen.
Glukany kvasinkové (Energiny, Saccharomyces cerevisiae, Endomycetes) jsou tvořeny b-1,3- a b-1,6-glukany. Tyto kvasinkové sacharidy stimulují imunitní odpověď, zmnožuje se počet buněk, podílejících se procesu imunity. Je velmi vhodné
podávat je v průběhu cyklického stresu a infekcí, kdy přispívají k rychlejší inaktivaci Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella typhimurium aj. Účinek glukanů je velmi závislý na spektru jejich struktury, resp. na biologické
dostupnosti v GIT: látky, které jsou omezeně rozpustné se mohou uplatnit jen úzce na vzestupu imunity v oblasti střevní
mukózy (prokázání tohoto efektu lze pokládat za stále problematické). Významnější jsou látky ve vodě rozpustné, jejichž
biologická dostupnost je významně lepší.
Používají se jako tonický prostředek při změnách reaktivity vůči běžným patogenním agens, při únavě, slabosti, ztrátě
koncentrace a při rekonvalescenci po těžkých chirurgických zásazích, při radio- a chemoterapii nádorových onemocnění,
infekčních procesech aj. jako energizující prostředek.
Terapeutické dávky kvasničných lyzátů se pohybují kolem 7,5 g/kg hmotnosti; v případě ostatních glukanů (lentinan,
schizofylan) bývají dávky podstatně nižší, zejména u vyčištěných preparátů (300 – 1.000 mg/den).
V produkci potravinářských výrobků se často používají.
Lentinus edodes (houževnatec jedlý, Pleurotaceae) má pozitivní vliv na funkci imunitního systému, hypercholesterolémii, hyperlipidémii a hypertenzi. Polysacharidy především glukany lentinan s b-(1-3) a (1-6) glykosidickými vazbami
stimuluje činnost makrofágů, lymfocytů T, syntézu interleukinů a TNF-a. Lentinan prokazatelně mírnil kachexii a polydipsii
indukovanou TNF-a u potkanů. Vyznačuje se také protinádorovou a antivirovou aktivitou, ale nejvýrazněji se preparáty
z této houby uplatňují v prevenci rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. Potkanům se spontánně se rozvíjející
hypertenzí byly podávány s potravou buď práškované plodnice houževnatce; došlo k poklesu krevního tlaku a VLDL, avšak
koncentrace LDL zůstala nezměněna. V jiném případě přidání plodnic trsnatce do potravy způsobilo snížení množství
jaterních lipidů a upravení hyperlipidémie. Dále byl prokázán také antidiabetický účinek. Jednou z látek částečně zodpovědných za antihypercholesterolemický efekt produktů z L. edodes byl identifikován eritadenin a jeho deoxyderivát.
Lentinus edodes se často používá ve směsi s dalšími druhy z důvodů potenciace účinků.
V produkci potravinářských výrobků se používá.
Vzhledem k tomu, že se jedná o potravní houbu, nejsou stanoveny terapeutické dávky.
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Výrobce doporučuje produkt jako preventivní prostředek proti negativnímu vlivu stresových faktorů na organismus,
k prevenci zhoubného bujení, snížení hladin celkového chelsterolu a jako prostředek zvyšující imunitu organismu. Dochází
také k normalizaci hladin krevního cukru a ochraně tkáně jater.
Deklarovaný účinek produktu není v rozporu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
Doporučené dávky v prevenci se pohybují kolem 100 – 300 mg čistých glukanů na průměrného 70 – 75 kg člověka.
Při podpůrné onkologické léčbě lékaři z USA a Japonska používají denní dávky čistých glukanů 1.000 až 3.000 mg.

Toxicita složek
Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity.
b-Glukany jsou látkami netoxickými; po jejich podání nejsou popisovány významnější vedlejší nebo nežádoucí účinky,
a proto je možné je používat v široké oblasti preventivních i terapeutických zásahů.
Lentinus edodes je prost toxicity a mycelium je možné používat v průběhu těhotenství a při laktaci.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Možnost vzniku rozkladných produktů se ve významné míře nepředpokládá.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Nejsou pravděpodobné.

Možnost případného zneužití produktu ve smyslu toxikomanie
Toto zneužití není reálné.

Zhodnocení
Výrobek lze bez výhrad doporučit jako doplněk stravy.

Odborné posudky produktu STARLIFE
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BRAIN STAR

#1950

Složení produktu
Rýžová moučka, DMAE (dimethylaminoethanol), fosfatidyl serin, Extractum Bacopa
monniera (extrakt z listů bakopy), oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Folium bacopae (Bacopa monniera, Brahmi) – obsahové látky listů bakopy působí jako
antioxidant, adaptogenní prostředek, tonizuje činnost centrálního nervového systému,
působí proti vyčerpání a zpomaluje procesy stárnutí. Klinické studie prokázaly, že hlavní
obsahové látky – bakosidy (triterpenoidní saponiny): bakosid A (dosud neznámé struktury),
A1, A3, B, bakopasaponin A aj. – zlepšují intelektuální a kognitivní funkce, snižují pocity
strachu, indukované stresem, zlepšují koncentraci, působí jako promotor paměti a chrání
synapse nervů a fyziologické procesy, které v nich probíhají. V tradičním lidovém léčitelství
(Ayurvéda) se používá ke zlepšení paměti a učení, zlepšuje vigilitu, dále nalezla uplatnění
při léčbě epilepsie, šílenství, nervové lability, vyčerpanosti, při nedostatečné činnosti
nervového systému po úrazech. Zpravidla se používá suchý extrakt (Bacopin®) standardizovaný na 20 % obsahu bakosidů A a B. Tato droga bývá často kombinována v tradičním lidovém léčitelství s Evolvulus
alsinoides, Withania somnifera a Centella asiatica. Terapeuticky se používá také tekutý extrakt 1/4 – 1 lžička 3× denně
v malé dávce džusu nebo vody, nebo přímo nať (2 – 3 g denně), případně množství suchého extraktu, odpovídající této
dávce. Lecitiny – souhrnný název „rostlinné lecitiny“ indikuje skupinu látek podobné struktury, vyskytujících se v olejnatých
částech rostlin z nichž se spolu s těmito oleji také získávají. Nejvhodnější jsou fosfolipidy ze semen Glycine soja L., z čeledi
Fabaceae. Ze strukturního hlediska se jedná o fosfoglyceroly: dvě hydroxylové skupiny glycerolu jsou esterifikovány vyššími
mastnými kyselinami (např. olejovou, linolovou, linolenovou), třetí nese zbytek kyseliny fosforečné. Jeden vodík v tomto
zbytku je nahrazen buď dusíkatými látkami (cholinem, ethanolaminem, serinem) nebo cyklitolem (inosit). Prakticky se
pod pojmem lecitin rozumí vždy jen fosfatidylcholin, ostatní látky (fosfatidylethanolamin, -serin a -inositol) jsou souhrnně
označovány jako fosfolipidy. Jejich pozitivní vliv na stabilitu cévní stěny, povrch erytrocytů, konsekvenčnost destičkového
agregačního procesu je velmi dobře znám – nativní fosfolipidy a jejich polosyntetické analogy se staly ve světě jedním
z odvětví farmaceutické chemie. Pro pacienta je prakticky významná schopnost těchto látek snižovat incidenci infarktu
myokardu, která je v nepřímé souvislosti s hladinou cholesterolu. Terapeuticky jsou používány při hypercholesterolémiích,
hyperlipoproteinémiích, hypertriacylglycerolémiích a obecně při arterioskleróze. V poslední době jsou doporučovány při
potížích pohybového aparátu. V bodybuilding a obecně ve sportu jsou doporučovány jako preventivní prostředek k udržení
dobré funkčnosti oběhového a pohybového systému. Terapeutická dávka se pohybuje zpravidla nad 2 g denně.

Dávkování
1 kapsle denně.

Toxicita složek
Složky produktu v uvedeném množství a doporučeném dávkování nepřinášejí riziko toxicity. Folium bacopae se
nedoporučuje používat v těhotenství a při kojení.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude
uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem (po otevření do 10 °C) a použit
nejdéle 18 měsíců od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Produkt je polykompozitní (vzhledem k přítomnosti obsahových látek léčivých rostlin) a je zřejmé, že bude docházet
k tichým interakcím mezi účinky těchto látek; není však předpoklad, že by se tyto interakce projevily negativním efektem
na fyziologické pochody člověka.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Tato možnost není reálná.

Zhodnocení
Produkt lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.
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CELL GUARD STAR

#1700

Složení produktu
Vápník, vitamin C, kurkumin, Cortex pini strobi (kůra borovice vejmutovky), Grape
Seed Extract (extrakt z jadérek vinných hroznů), vitamin A, vitamin E, rostlinný stearan
hořečnatý, rýžová moučka, oxid křemičitý, folium Ginkgo biloba (list jinanu dvoulaločného), kůra ze sosny pomořské.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
b-Karoten je provitaminem vitaminu A, v lidském těle není vytvářen. Je přiváděn potravou, v současnosti je tento suplement zcela syntetického původu. Jeho biologický účinek
je dvojí: v játrech konvertuje na 2 molekuly vitaminu A, působí však také jako intaktní
molekula: aktivně zachycuje singletový kyslík a funguje jako významný antioxidační
prostředek: chrání cévní endotel (proti zplodinám cigaretového kouře, znečištěnému
ovzduší aj. noxám). Denně se podává 15 – 30 mg.
Askorban vápenatý, stabilní sůl askorbové kyseliny, funguje jako zdroj esenciálního
vitaminu v lidském těle nesyntetizovaného s významnými antioxidačními vlastnostmi,
podporuje hojení ran a kostí, uplatňuje se v biosyntéze kortikoidních hormonů a potlačuje vliv negativních stresových
faktorů na organismus. Zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Jeho zvýšené podávání je efektivní ve vyšším
věku, při těžké a stresující práci, u sportovců v období maximálního zatížení, při vysoce bílkovinné a vysoce tukové stravě,
preventivně ke zvýšení imunorezistence, při prevenci infekcí horních dýchacích cest, zejména u osob ve ztížených pracovních podmínkách.
Kurkumin je žlutý pigment, obsažený v droze Rhizoma curcumae longae (Curcuma longa, Curcuma) – oddenky kurkumy
obsahují silici (85 % cykloisoprenomyrcenu, 5 % tolylmethylkarbinolu, 1 % kafru, dále seskviterpeny, ketony turmeron,
artumeron, zingiberin aj., žluté pigmenty kurkumin a látky podobné (kurkuminoidy) a další ostře a hořce chutnající látky.
Oddenky jsou používány jako choleretikum a cholekinetikum, spasmolytikum, antiseptikum, karminativum a stomachikum.
Je to droga významná především v souvislosti s funkčním onemocněním jater (špatná tvorba žluči atd.). Zabraňuje také
patologickým kvasným a hnilobným procesům v zažívacím ústrojí. Kurkuminoidy obsažené v droze disponují zajímavou
antioxidační aktivitou, využitelnou prakticky. Izolovaný kurkumin se používá jen ojediněle, většinou se používá mletá droga
nebo extrakty na pevném nosiči. V produkci potravinářských výrobků se běžně používá. V terapii se dávkuje v množství
0,1 – 0,5 g, zpravidla 3× denně.
Cortex pini strobi (Pinus strobus, Pine Bark, borovice vejmutovka) – kůra obsahuje především silici (α- a β-pinen,
limonen, felandren, kamfen, kadinen aj.). Droga nemá významné farmaceutické využití, v Evropě se v oficinální medicíně
ani jinde nepoužívá. V USA je někdy využívána jako součást aromatických komponent pouze pro výrobu nápojů.
OPCś – Oligomerní procyanidiny (Vitis vinifera, Pinus maritima, někdy také Citrus sp.) jsou v tomto případě připraveny
z odtučněných semen vinné révy. Jedná se o látky fenolické povahy (v anglosaské literatuře uváděné také jako Pycnogenols) jsou směsí především procyanidinů, různě kondenzovaných z (-)-epikatechinových a (+)-katechinových jednotek,
jejichž některé hydroxylové skupiny jsou často esterifikovány kyselinou gallovou (ve směsi je přítomno asi 30 takových
kondenzátů). Tyto látky vykazují antikancerogenní, antiatherogenní, protizánětlivou, antibakteriální a antivirovou, především však antioxidační aktivitu (včetně zhášení volných kyslíkových radikálů). Jsou velmi žádanou surovinou (v západní
Evropě, USA a Japonsku využívanou) pro výrobu nutraceutik, podávaných preventivně s cílem zbrzdit rozvoj civilizačních
chorob (všude, kde se objevuje nadměrný výskyt volných kyslíkových radikálů). Používají se adjuvantně při léčbě např.
demencí Alzeheimerova typu, RMS, zánětlivých procesech, diabetes, postižených cévního systému a kůže. Při produkci
potravinářských výrobků (nutraceutik) jsou běžně využívána. Terapeuticky se prozatím významně nevyužívají; průměrně
aplikovaná denní dávka této směsi přírodních polyfenolů je až 500 mg.
Vitamin E je ve formě acetátu stabilní. V organismu působí jako celulární antioxidant a zhášeč volných kyslíkových
radikálů. Avitaminóza se projevuje v reprodukčním systému, svalstvu a kardiovaskulárním systému. Je lipofilní, resorbuje
se z GIT, prochází placentární bariérou. Používá se v mnoha oblastech infertility, při atrofii dýchacích cest a zažívacího
ústrojí, doplňkově při percepčních poruchách sluchu, při neurastenii, degenerativních proliferačních změnách kloubního
systému, sekundární svalové insuficienci a myopatii, jako adjuvans při některých endokrinních poruchách (hypogonadizmu,
thyreotoxikózách aj.), poruchách výživy, malabsorpčním syndromu, chronických aktivních hepatitidách, jako adjuvans při
léčbě některých parodontopatií. Minimální terapeutická dávka je 100 mg tokoferolacetátu denně.
Folium ginkgo bilobae (Ginkgo leaf) – list jinanu dvoulaločného obsahuje těkavé látky (2-hexenal a patrně jeho štěpné
produkty), terpenoidy (bilobalid; 0,02 %, ginkgolidy A a B; 0,06 %), steroly (b-sitosterol a jeho 3-b-D-glukopyranosid),
organické kyseliny (nižší alifatické karboxylové kyseliny, kyselina šikimová), velkou skupinu flavonoidů – katechiny
((+)-katechin, (-)-epikatechin, (+)-gallokatechin, (-)-epigallokatechin), dehydrokatechiny (procyaninidiny, zvláště prodelfinidin), flavony (luteolin, 2’-hydroxyluteolin), flavonoly (kemferol, kvercetin a jejich různé glykosidy), biflavony (dehydrodiflavony ginkgetin, isoginkgetin, bilobetin), sacharidy (glukóza, fruktóza, sacharóza, pinitol). Hlavními obsahovými látkami
(z hlediska žádaného účinku) jsou terpenoidy bilobalid a ginkgolidy (a flavonoidy). První jmenované působí významně vůči
experimentálně vyvolanému edému mozku, zvyšují toleranci mozkové tkáně vůči hypoxii, pozitivně zasahují do procesů
energetické výměny v hypoxické mozkové tkáni (ve smyslu metabolického obratu ATP a kreatinfosfátu). V periferní oblasti
působí jako účinné prostředky proti nadměrné trombocytární agregaci a spolu s flavonoidy se podílejí na zvýšení funkčnosti
cévního systému. V terapetuciké praxi se používá především standardizovaný extrakt EGb 761, který je základem řady
léčivých produktů běžně používaných jako nootropikum. Terapeutická dávka listů jsou (2,0 g; 6,0 g), nejlépe ve formě
vodně-alkoholového extraktu. V produkci potravinářských výrobků se nepoužívá, v poslední době se začíná používat
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v produkci nutraceutik. Výrobce doporučuje použití produktu jako účinného antioxidačního prostředku. Předpokládaný
účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 kapsle 2× denně.

Toxicita složek
Složky produktu v uvedeném množství a doporučeném dávkování nepřinášejí riziko toxicity.β-Karoten není látkou
významně toxickou; při permanentní aplikaci dochází ke žlutavému zbarvení kůže aj. tkání. Při vyšších dávkách L-askorbové kyseliny dochází k iritaci esofagální a žaludeční sliznice s nauzeou (případně zvracením), vzniká exantém (v případě
vápenaté soli jsou uvedené reakce nižší než v případě volné kyseliny), bývá bolest hlavy, celková slabost, nespavost, průjem.
Tvoří se renální kalkuly, vyvíjí hyperoxalémie, glykosurie. U alergiků se může vyvinout ekzém, kopřivka, až astmatické
záchvaty. Děti matek, které používaly v těhotenství vysoké dávky látky, mívají paradoxně avitaminózu C. Rhizoma curcumae není vhodná pro používání v průběhu těhotenství a při laktaci. Vyšší dávky mohou vyvolat žaludeční intoleranci.
Není vhodná při akutních hepatobiliárních zánětech a při obstrukcích žlučových cest. V dávkách, v nichž je aplikován Pine
Bark, nedochází zpravidla k vedlejším reakcím; u citlivých jedinců může dojít k hyperemii v zažívacím ústrojí, zvýšené
motilitě střev. Zvýšená sekrece v dýchacích cestách je může projevit jen ojediněle. U oligomerních procyanidinů nebyly
popsány vedlejší nežádoucí účinky. Není vhodné, aby byly podávány s produkty železa; jejich účinek je synergizován
přítomností kyseliny askorbové. Toxické projevy Folium ginkgo bilobae nejsou při použití terapeutických dávek známy.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Možnost vzniku rozkladných produktů se ve významné míře nepředpokládá.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Produkt je polykompozitní a je zřejmé, že bude docházet k tichým interakcím mezi obsahovými látkami léčivých drog;
není však předpoklad, že by se tyto interakce projevily negativním efektem na fyziologické pochody člověka.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Není reálná.

Zhodnocení
Produkt lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.
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CMF 20 STAR

#1528

Složení produktu
Vitaminy a minerální látky (vápník, hořčík, železo, fosfor, vitamin C, vitamin E, zinek,
niacin, kyselina pantotenová, vitamin A, mangan, měď, vitamin B2, vitamin B6, vitamin
B1, selen, chrom, vitamin D3, kyselina listová, jód, vitamin K, vitamin B12), celulóza,
maltodextrin, stearan hořečnatý, oxid křemičitý, pivovarské kvasnice.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Vápník stabilizuje buněčné membrány, stabilizuje patologicky zvýšenou permeabilitu
krevních kapilár doprovázející anafylaktické reakce, je důležitou součástí kostního skeletu
a řady enzymových reakcí.
Hořečnaté ionty jsou důležitou složkou intracelulární tekutiny, zasahují prakticky do
všech fyziologických pochodů. V biologicky významně dostupné formě (v tomto případě
jako glukonát) pronikají do buněk kardiomyocytů zejména jsou-li ochuzené o tyto ionty
následkem ischémie. Mg2+ inhibují presynaptické uvolňování acetylcholínu v neuromuskulární ploténce, a proto se uplatňují při křečích a sklonech k nim: tetanie, preklampsie,
eklampsie, hypomagnézie aj.
Fosfor je biogenním prvkem, který spolu s vápníkem vytváří minerální součást skeletu. Podílí se na utilizaci základních
živin (sacharidů, tuků, bílkovin). Stimuluje svalovou kontrakci. Je přijímán nejčastěji ve formě fosfátů. Dostatek fosfátů
je důležitou složkou nejen pro výstavbu kostí, ale i pro přenos energie. Jeho nedostatek se projevuje úbytkem hmotnosti
a ztrátu chuti k jídlu a nepravidelným dýcháním. Objevuje se poyrrhea, zvýšená únavnost a nervové poruchy. Doporučená
denní dávka pro dospělé je 800 mg.
L-askorbová kyselina je esenciální vitamin v lidském těle nesyntetizovaný s významnými antioxidačními vlastnostmi,
podporuje hojení ran a kostí, uplatňuje se v biosyntéze kortikoidních hormonů a potlačuje vliv negativních stresových
faktorů na organismus. Zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Jeho zvýšené podávání je efektivní ve vyšším věku, při těžké a stresující práci, u sportovců v období maximálního zatížení, při vysoce bílkovinné a vysoce tukové
stravě, preventivně ke zvýšení imunorezistence, při prevenci infekcí horních dýchacích cest, zejména u osob ve ztížených
pracovních podmínkách.
Vitamin E je ve formě acetátu stabilní. V organismu působí jako celulární antioxidant a zhášeč volných kyslíkových
radikálů. Avitaminóza se projevuje v reprodukčním systému, svalstvu a kardiovaskulárním systému. Je lipofilní, resorbuje
se z GIT, prochází placentární bariérou. Používá se v mnoha oblastech infertility, při atrofii dýchacích cest a zažívacího
ústrojí, doplňkově při percepčních poruchách sluchu, při neurastenii, degenerativních proliferačních změnách kloubního
systému, sekundární svalové insuficienci a myopatii, jako adjuvans při některých endokrinních poruchách (hypogonadizmu,
thyreotoxikózách aj.), poruchách výživy, malabsorpčním syndromu, chronických aktivních hepatitidách, jako adjuvans
při léčbě některých parodontopatií.
Minimální terapeutická dávka je 100 mg tokoferolacetátu denně.
Zinek (Zinc) – zinek (ve formě solí) je jedním z nejdůležitějších stopových prvků, je katalytickou součástí více než
200 enzymů, strukturní součástí řady proteinů, hormonů, neuropeptidů a hormonálních receptorů, patrně i polynukleotidů,
na řízení buněčné smrti, účastní se na dělení a diferenciaci buněk, transkripci genů, funkci biomembrán. Má významný vliv
na imunitní systém, činnost mužských pohlavních orgánů (prostaty), zvyšuje odolnost organismu vůči infekčním chorobám
(chřipce) a je de facto regulátorem věku člověka. Má pozitivní vliv u pacientů po prodělaném myokardiálním infarktu,
orálně (síran zinečnatý) se používá při terapii acne vulgaris a acrodermatitis enteropathica. V produkci potravinářských
výrobků (nutraceutik) se omezeně používá. Není vhodné používat vyšší terapeutické dávky než 30 mg denně.
Železo (resp. železnaté ionty) jsou po perorálním podání účinné při prelatentní, latentní i manifestní sideropenii,
krvácení z GIT aj. Nízké hladiny železa (desítky mg/den) se používají jako preventivní prostředek pro stabilizaci hladiny
hemoglobinu v erytrocytech, kostní dřeni a v obsahu sérového ferritinu. V případě kompozitních multiminerálních produktů
je železo běžnou doprovodnou komponentou.
Niacinamid je součástí nikotinamidadenindinukleotidu (NAD), jeho fosfátu (NADH); v redukované formě (NADPH2) hraje
důležitou roli při biosyntetických procesech, metabolizmu tuků, cukrů, bílkovin, aj. Indikuje se u dermatitid, zánětlivých
onemocnění sliznic ústní dutiny a jazyka, snížením bazálního metabolizmu, makrocytární anémií, retencí vody v organismu, svalovými záškuby, melancholií. Pantothenan vápenatý je součástí koenzymu A, podílejícím se na metabolismu tuků
a cukrů. Zprostředkovává přenos dvouhlíkatých štěpů (acetylskupiny), účastní se biosyntézy mastných kyselin, steroidů,
porfyrinů, terpenů, vitaminů, aminokyselin a acetylcholinu. Pro vyšší organismy je pantothenová kyselina kožním faktorem.
Podává se při zánětlivých onemocněních dýchacích cest a zažívacího ústrojí, lokálně k podpoře epitelizace a hojení ran,
kožních a slizničních defektů.
Axeroftol (acetát) je důležitý pro růst epiteliálních buněk, zabraňuje rohovatění epitelů, podmiňuje odolnost slizniční
bariéry vůči pronikání infekčních agens, je součástí očního purpuru, je nezbytný pro tvorbu rhodopsinu tyčinek a čípků
oční sítnice. Podává se při zvýšené potřebě vitaminu při dietách, malabsorpci, infekčních onemocněních, v graviditě, laktaci, rekonvalescenci, při hojení kostí, alkoholismu, hyperthyreóze, hyperacidní gastritidě, při prevenci stresového vředu,
šerosleposti řidičů aj. Při prevenci chorob z nedostatku vitaminu se dospělým podává 30 000 I. U. denně, max. terapeutická
dávka je 150 000 I. U. denně.
Mangan (Mn2+) je aktivátorem některých enzymů, hraje významnou roli v metabolismu sacharidů a tuků. Je důležitý
pro normální vývoj kostry, podporuje produkci pohlavních hormonů. Jeho deficit se projevuje paralýzou, křečemi, závratěmi, ataxií, u dětí také slepotou a hluchotou. Rozvíjí se diabetes, dochází ke ztrátě citlivosti sluchu. Biologická dostupnost
manganu se zvyšuje v přítomnosti thiaminu, tokoferolu, vápníku a fosforu.
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Měď (Cu2+) je součástí mnoha enzymů, napomáhá tvorbě erytrocytů, spolupůsobí s askorbovou kyselinou při tvorbě
elastinu. Nedostatek mědi se projevuje celkovou zemdleností, narušením procesu dýchání a tvorbou kožních ulcerací.
Biologická dostupnost mědi se zvyšuje v přítomnosti kobaltu, železa (Fe2+) a zinku.
Riboflavin je ve fosforylované formě složkou řady oxidačních enzymů, zaujímá velmi důležitou roli v redoxních dějích.
Zejména tam, kde se nevyskytují oxidační fermenty obsahující železo, např. v rohovce a oční čočce; působí ve svalstvu,
srdci a játrech, v kůži umožňuje metabolismus keratoproteinů, účastní se tvorby krevních elementů a zárodečných buněk.
Je indikován u všech afekcí podmíněných hypovitaminózou B2, při přísných a jednostranných dietách, jako doplněk léčby
kys. nikotinovou a nikotinamidem.
Pyridoxin je ve fosforylované formě koenzymem dekarboxyláz a transamináz aminokyselin; účastní se biosyntézy
koenzymu A a tím glykolýzy, tvorby porfyrinů s inkorporací železa do hemu, transmethylace methioninu, metabolismu kys. linolenové na arachidonovou, uplatňuje se v metabolismu mozkových neurotransmiterů aj. Používá se u řady
neurologických poruch, pelagroidní dermatitidě, seborrhoickém ekzému, ke zmírnění toxických projevů po ozáření, při
malabsorpčním syndromu.
Thiamin je ve fosforylované formě koenzymem kokarboxylázy. Jeho nedostatek vede ke zhoršenému využití alfa-oxokyselin, což se projeví metabolickou poruchou sacharidů, dodávajících energii a následně poruchami v nervové tkáni,
myokardu a trávicím ústrojí. Používá se v případě neuritid, psychických poruch, při terapii antibiotiky a chemoterapeutiky,
při léčbě obrny periferních nervů, sclerosis multiplex, herpes zoster, infekcích a malabsorpčního syndromu různé etiologie.
Selen je součástí některých enzymových systémů (glutathion-reduktázových), které se významně podílejí na eliminaci volných kyslíkových radikálů (působí antioxidačně), vznikajících v organismu v průběhu chemického (kouření, pití
alkoholu) nebo fyzikálním stresem (intenzívní fyzická zátěž). Tyto seleno-enzymové komplexy se spolu s tokoferolem
(antioxidační účinky jsou synergizovány) podílejí na zajištění elasticity tkání, lepší využití kyslíku srdečním svalem,
zasahují do metabolické kaskády arachidonové kyseliny (některé z těchto metabolitů potom brání nadměrné srážlivosti
krve a udržují fyziologický tonus dělohy v těhotenství). Karence způsobuje náchylnost vůči infekčním nemocem, zvyšuje
riziko onemocnění kardiovaskulárního systému, vyvolává predispozici ke vzniku novotvarů a podílí se na metabolických
poruchách funkce štítné žlázy.
Chróm (Cr3+) je esenciálním elementem; organicky vázaný je součástí GTF. Stimuluje aktivitu enzymů podílejících
se na metabolismu glukózy (pro tvorbu energie) a na syntéze mastných kyselin a cholesterolu. Zvyšuje efektivnost využití
inzulínu a jeho schopnost přenášet glukózu. Doporučený denní přívod je mezi 50 – 200 mg, biologická dostupnost solí
chrómu z GIT je 0,5 – 3 %. Běžně se používá ve formě solí, nejčastěji jako chlorid a pikolinát.
Ergokalciferol (vitamin D2) stimuluje vstřebávání vápníku ze střeva a udržuje jeho extracelulární hladinu na výšce
potřebné pro ukládání dostatečného množství vápníku do kostí. Z GIT se vstřebává dobře za přítomnosti žluči, při jaterní
nebo žlučové dysfunkci je vstřebávání ohrožené.
Vstřebaný vitamin je transportován lymfou, váže se na alfa-globuliny a albumin. Z těla se vylučuje jen velmi pomalu.
Terapeuticky se podává při léčbě rachitidy, osteomalácie, spasmofylie, tetanie, při pomalém hojení fraktur, preventivně
při dlouhodobém podávání kortikoidů spolu s vápníkem. Maximální denní terapeutická dávka je 300 000 m.j. po dobu
několika dní, potom se dávka snižuje.
Kyselina listová (po redukci na tetrahydrofolát) je především koenzymem syntézy purinových a pyrimidinových bazí.
Využívá se při nutričních karencích v dětském a stařeckém věku, při poruchách absorpce, onemocnění střev (Crohn) aj.
Jod (jodidy) jsou bezpodmínečně nutné pro správnou činnost štítné žlázy; z jejich nedostatku tato žláza hypertrofuje
(struma).
Fylochinon (fytomenadion, vitamin K1) – podílí se na tvorbě koagulačních faktorů v játrech a na příznivém ovlivňování avitaminózy K při narušení střevní flóry antibiotiky a chemoterapeutiky. Shromažďuje se v játrech, neukládá se však
do zásoby. Terapeuticky se podává max. 20 mg látky parenterálně v průběhu dne, po dobu několika dnů. Kyanokobalamin
umožňuje využití kys. listové pro syntézu nukleotidů a zasahuje do řady dalších biochemických procesů. Při hypovitaminóze vede porucha syntézy nukleotidů k poruše zrání erytrocytů v kostní dřeni, vznikají také těžké poruchy nerovového
systému (zejména postižení postranních a zadních míšních provazců). Indikuje se zejména u megaloblastické anémie
a k podpoře činnosti nerovového systému. Jeho perorální podávání má význam jen tehdy, existuje-li u konzumenta solidní
úroveň IF v žaludku. Výrobce doporučuje použití produktu pro regulaci chuti k jídlu a ke zvýšení přívodu železa pro ženy.
Předpokládaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 tableta denně.

Toxicita složek
Složky produktu v uvedeném množství a doporučeném dávkování nepřinášejí riziko toxicity, mohou se však objevit nežádoucí
vedlejší účinky. Fosfor (fosfáty) nebyly shledány toxickými. L-askorbová kyselina je podávána v množství, u něhož nehrozí vedlejší
účinky. Opatrnosti v případě aplikace železa je třeba u sideroblastické anémie; nežádoucí účinky při takto nízkých dávkách
nebývají, jen se může poněkud temněji barvit stolice. Vstřebávání železnatých iontů snižuje hořčík, fosfáty, fytáty (markantně
v případě převahy cereální stravy), vaječný žloutek, čaj. Axeroftol je nebezpečný z hlediska kumulativní intoxikace, která může
nastat i po podávání malých dávek po delší dobu vcelku běžně; jsou na ni citlivé především děti. Zpravidla dochází ke zvýraznění
hemolytického účinku jiných léčiv, jeho hladinu přitom zvyšuje současné podávání tokoferolu depozitací retinolu v játrech. Při
současném podávání tetracyklínů může dojít ke vzestupu intrakraniální hypertenze. Kontraindikace v případě pyridoxinu nebyly
popsány; ojediněle se objevují alergické reakce po vysokých dávkách dochází ke zvýšení sérové transaminázy (AST). Nedoporučuje se podávat selen v denní dávce vyšší než 100 µg, zejména ve formě jednoduchých anorganických solí (seleničitanu),
protože to může přispět ke zvýšení rizika vývoje neoplazmat. Při podávání ergokalciferolu je nutné udržovat pozornost; látka
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se výrazně kumuluje a po několika týdnech může dojít k předávkování (anorexie, malátnost, nauzea, vomitus, diarrhoe, úbytek
hmotnosti, polyurie, profúzní pocení, bolest hlavy, aj.). Nadměrné dávky molybdenu mohou být zdrojem toxicity. Fylochinon
může zvýšit riziko hemolytických účinků některých jiných léčiv (sulfonamidů).

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců od
data výroby. V případě nevhodného uskladnění může docházet k intenzívním vedlejším reakcím vlivem vysokého obsahu
Fe2+, které mají redukční charakter: rozklad některých vitaminů (A, D, kyanokobalaminu).

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Vstřebávání železa snižuje přítomnost hořčíku, hořečnatá antacida, fosfáty, fytáty obsažené v zelenině a obilninách,
vaječný žloutek a čaj. Železo snižuje resorpci tetracyklinových antibiotik a penicilaminu. V účinku je fosfor efektivnější, je-li
podáván současně vitamin A a D, nenasycené mastné kyseliny, Ca, Fe, Mn a proteiny. Antagonisty inkorporace fosforu
je alkohol, diuretika, antacida, kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy, thyroidní hormony.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Není reálná.
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COCONUT OIL STAR

#1425

Složení produktu
Produkt obsahuje (mg): Lauric Acid 310, Caprylic Acid 260, Myristic Acid 150, Palmitic
Acid 80, Capric Acid 70, Oleic Acid 50, Linoleic Acid 40, Stearic Acid 30, Linolenic Acid
10, Medium Chain Triglycerides 60.
Auxilianty (mg): Gelatin 80, Glycerin 30, Titanium Dioxide Color 10.
Energetická hodnota neuvedena.
Z popisu plyne existence jednoho tržního druhu.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako doplněk stravy.
Kokosový tuk (Cocos nucifera) je tuk získávaný z endospermu kokosových ořechů,
obchodně se nazývá „kopra“. Má vysoký obsah kyselin laurové (12:0) a myristové (14:0)
a relativně vysoký podíl kaprylové (8:0) a kapronové (10:0). Z důvodu vysokého obsahu
nasycených kyselin (cca 90 %) je za normální teploty pevný. Kokosový tuk je také zdrojem
MCT (Medium Chain Triglycerides).
V produkci potravinářských výrobků se používá k výrobě čokoládových výrobků a je
součástí rostlinných margarinů. Bývá součástí dietetických produktů užívaných při nesnášenlivosti kravského mléka nebo
tuků běžně obsažených v potravě.
MCT (Medium Chain Triglycerides) jsou trigylceridy, složené ze středně dlouhých mastných kyselin (MCFA), které mají
řetězec C8-C10 cit., zdrojem jsou často určité frakce rostlinných olejů (palmový nebo kokosový olej); metabolizují se 4×
rychleji než normální lipidy, neukládají se do adipózní tkáně a představují rychlý zdroj mobilizovatelné energie. Vyskytují
se také v mléčném tuku. V 50. – 60. letech začaly být vyráběny z kokosového oleje. Tyto látky mají významnou budoucnost
z důvodů svých fyzikálních, chemických a nutričních vlastností (stálost vůči vzdušné oxidaci, nízká viskozita, dobrá rozpustnost, mixibilita a dobré lubrikační vlastnosti); počítá se s nimi jako s určitou alternativou klasických rostlinných olejů.
MCT patří mezi tuky s relativně nízkou hodnotou energie, a proto se používají při výrobě různých speciálních potravin,
např. v pekařských výrobků se sníženým obsahem energie; mohou být však použity spolu se sacharidy jako energetický
suplement, při léčbě alkoholového poškození jater, k enterální výživě diabetických pacientů a k normalizaci zdravotního
stavu – obecně při ztrátách tuků a katabolických procesech u pacientů s AIDS, po operacích po nichž dochází k rychlému
katabolismu aj.
MCT jsou často využívány při výrobě nutraceutik, které mají sloužit výživě atletů; v GIT se rychle vstřebávají a oxidují,
v krvi koluje dostatečné množství volných mastných kyselin a je tak při fyzické zátěži chráněn svalový glykogen před
rozpadem a snižuje se vyčerpání.
Terapeutické dávky (podávané většinou ve formě infundabilií) nejsou přesně stanoveny, rámcově se jedná o dávky,
které nepřesahují 20 g/den.
Nenasycené mastné kyseliny s řetězcem obshaujícím více než 12 uhlíkových atomů: myristová kyselina (C-14) olejová
kyselina (C-18, jedna dvojná vazba), paůlmitová kyselina (C-16), linolová kyselina (C-18, dvě dvojné vazby), linolenová
kyselina (C-18, tři dvojné vazby) jsou zčásůti málo významné (nenasycené kyseliny typu kyseliny palmitové a stearové), zčásti
jsou fyziologicky výzky významné, zejména mononenasycené (olejové), di- ti- nenasycené (linolová a linolenová): kromě
svého energetického potenicálu se podílejí na výstavbě buněčné stěny a zasahují do metabolizmu arachidonové kyseliny.
Výrobce doporučuje produkt jako zdroj energie při snižřování tělesné hmotnosti, udržení pozitivní energetické bilance
při zátěžovém režimu (sportovní trénink).
Deklarovaný účinek produktu není v rozporu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
Výrobce doporučuje podávat dospělým osobám 1 tobolku 2× denně, v průběhu dne, nejlépe s potravou obsahující
další tuky (syntetické margríny). Po přijetí této dávky nastává účinek v průběhu 3 – 4 hodin.
Produkt může být podáván těhotným a kojícím ženám.

Toxicita složek
Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity.
Kokosový tuk je surovinou netoxickou.
Vyšší dávky MCT než 30 g přinášejí vedlejší účinky (většinou mohou vznikat křeče), organismus si však může na tyto
vyšší dávky zvyknout. V tomto případě však tyto nepříznivé účinky nepřicházejí v úvahu.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
V uvedeném složení je produkt dostatečně stabilní; za předpokladu, že bude uchováván do teploty max. 25 °C, chráněn před světlem a přístupem vzduchu, pak po dobu 12 měsíců od data výroby není pravděpodobný významný rozklad
obsahových látek.
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Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Nejsou reálné.

Možnost případného zneužití produktu ve smyslu toxikomanie
Toto zneužití není reálné.

Zhodnocení
Výrobek lze bez výhrad doporučit jako doplněk stravy.
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COENZYSTAR Q10

#1117

Složení produktu
Olej z rýžových otrub, želatina, vitamin E, glycerin, koenzym Q10, voda, včelí vosk,
barvivo (oxid titaničitý).

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je klasifikován jako potravina pro zvláštní výživu.
Ubidekarenon [2-Deka-(3-methylbut-2-enylen)-5,6-dimethoxy-3-methyl-4-benzochinon] je koenzym, přirozeně se vyskytující v rostlinných i živočišných tkáních, kde se
podílí na elektronovém transportu v mitochondriích (resp. na tvorbě ATP). Je to významný
zametač volných kyslíkových radikálů, má antioxidační vlastnosti a stabilizuje membrány.
Látka se podílí na energetické výměně v buňce, významně je akumulována v kardio- a hepatocytech. Lidský organismus jej nesyntetizuje, je přijímán stravou. Jeho nedostatek se projevuje poruchami tělesných funkcí, také hypertenzí, zejména však snížením
funkčnosti srdce a snížením fyzické výkonnosti. Látka je využívána terapeuticky zejména
při srdečních insuficiencích [1-4] dále při klasické léčbě chemoterapeutiky zhoubného
bujení, spojené s radioterapií, kdy se významně podílí na šetření energie organismu
a do jisté míry může pozitivně ovlivnit pacienty s Parkinsonovým syndromem [5,6]. Terapeutické denní dávky se pohybují
v rozmezí 100 – 200 mg (v indikovaných případech i více, až kolem 500 mg). Tokoferoly se vyskytují v přírodě především
v rostlinných zdrojích (embrya cereálií, kukuřice atd.), odkud se ve formě směsi získávají ve formě volných alkoholů jako
tzv. klíčkové oleje. Prakticky přicházejí v úvahu čtyři izomery: α-, β-, γ- a δ-.
V současné době se tato směs rozpuštěná v rostlinném oleji s obsahem přírodních mastných kyselin, prospěšných organismu (např. produkt Weizkeimölkapseln, fy Pohl) používá jako antioxidační prostředek na ochranu cévního systému a pro
zlepšení energetické bilance myokardu. V současnosti je však běžnější používat syntetický α-tokoferol (který je v přírodních
směsích tokoferolů zastoupen ve vysokém měřítku) a to ze dvou důvodů: ostatní tokoferoly mají biologické účinky velmi
blízké a také proto, že α-tokoferol lze připravit nenáročně a poměrně lacino synteticky. Biologický účinek směsi lze tedy
dokumentovat na této látce, která je výrazně stabilní ve formě acetátu a tak je také používána. V organismu působí jako
celulární antioxidant a zhášeč volných kyslíkových radikálů. Avitaminóza se projevuje v reprodukčním systému, svalstvu
a kardiovaskulárním systému. Je lipofilní, resorbuje se z GIT, prochází placentární bariérou. Používá se v mnoha oblastech
infertility, při atrofii dýchacích cest a zažívacího ústrojí, doplňkově při percepčních poruchách sluchu, při neurastenii,
degenerativních proliferačních změnách kloubního systému, sekundární svalové insuficienci a myopatii, jako adjuvans
při některých endokrinních poruchách (hypogonadizmu, thyreotoxikózách aj.), poruchách výživy, malabsorpčním syndromu, chronických aktivních hepatitidách, jako adjuvans při léčbě některých parodontopatií. Používá se také k ochraně
cévního systému před jeho degenerací (jako antioxidans). Rice Bran Oil je lipofilní extrakt, získávaný zpravidla extrakcí
superkritickými kapalinami (kapalným oxidem uhličitým) z plev, resp. rostlinného materiálu, vzniklého po loupání rýže.
Kromě mastných kyselin obsahuje dvě základní komponenty: Oryzanoly [nejčastěji však; gamma-oryzanol; triacontanyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)prop-2-enoat]. Vykazuje antioxidační aktivitu v modelu cytochromových systémů, má
antiulcerativní efekt na gastrické léze (sledováno u myší), byl klinicky hodnocen při chronických gastritidách. Jako léčivo
je používán především k léčbě hyperlipidemií (3× denně 100 mg); v nižších dávkách je využíván jeho efekt na autonomní
a endokrninní funkce.
Látka vykazuje vliv na osu hypothalamus-hypofýza (potkan), resp. na syntézu a uvolňování růstového hormonu (GH)
a prolaktinu (PRL). Hodinu po podání se snižuje syntéza GH a uvolnění PRL a zvyšuje se hladina mediálního bazální
hypothalamického dopaminu. Látka je potentním inhibitorem LH u krys. Gamma-oryzanol obsahuje ve své molekule kyselinu trans-ferulovou, která má významné antioxidační účinky. Tato sloučenina (nebo rice bran oil) jsou součástí produktů
pro doplňkovou výživu sportovců; uplatňuje se zde celkový pozitivní efekt na intermediární metabolismus a antioxidační
účinky. U gamma-oryzanolu nejsou popisovány vedlejší účinky. Trans-Ferulovou kyselinu (4-hydroxy-3-methoxyskořicová
kyselina), která je látkou v přírodě se poměrně široce vyskytující (je získávána z rýžových slupek a hydrolýzou komponent
buněčných stěn některých lipnicovitých); kromě volné kyseliny je používána její sodná sůl (rozpustná ve vodě). Je známa
a využívána její antioxidační aktivita: vykazuje inhibiční aktivitu vůči jaterní lipidové peroxidaci (myši), v případě ozařování
organismu UV zářením funguje jako zhášeč volných radikálů a působí supresívně na oxidativní reakce indukované tímto
zářením – chrání fyziologickou integritu buněk. Obdobně působí v kosmetických přípravcích na kůži.
Ferulát sodný je zametačem volných kyslíkových radikálů; má protektivní efekt na mitochondriální systémy jater
(hlodavci), poškozované volnými kyslíkovými radikály. Stejným způsobem je možno patrně hodnotit ochranu těla před
karcinogenezí inhibicí tvorby N-nitroso sloučenin. Ferulová kyselina má protizánětlivou aktivitu (zásah do kaskády metabolismu arachidonátu). Je novým a silným inhibitorem produkce IL-8 (myši) a může se významně uplatnit jako protizánětlivý prostředek. Vykazuje také extenzívní inhibiční vliv na alergické reakce typu I, II, III a IV. Látka má určitý
spasmolytický účinek na svalovinu aorty; relaxuje norepinefrinem vzniklé spasmy aorty (potkan) a snižuje viskozitu krve.
Je-li kombinována s tetramethylpyrazinem (přírodní látka, potenciální protizánětlivé léčivo), pak dochází k potenciaci účinku
a zároveň se výrazně sníží akutní toxicita (myši). Z hlediska vlivu na reprodukční systém antagonizuje ferulová kyselina
vliv exogenních androgenů na ventrální prostatu jak u kastrovaných tak intaktních potkanů. Látka nemá efekt na seminální
vesikly, ani nevykazuje estrogenní aktivitu na samicích. Neantagonizuje receptorovou vazbu testosteronu, ani neinhibuje
konverzi testosteronu na 5α-testosteron. Má významně příznivý vliv na životnost spermií fertilních i infertilních individuí,
snižuje poškození membrán spermatických buněk vlivem lipidové peroxidace, zvyšuje v nich intracelulární cAMP a cGMP.
Ukazuje se, že o ní lze uvažovat v souvislosti s terapií astenozoospermní infertility. Velmi významný účinek (po antioxidačním patrně druhý nejvyužitelnější) je antihyperlipidemický; byl zjištěn v souvislosti se studiem rice bran oil. Nakonec
lze uvést, že látka může hrát významnou roli v kompetitivní inhibice tyrosinasy.
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Kyselina ferulová bývá používána při produkci potravních doplňků pro sportovce. V současnosti se o ní hovoří jako
o pomocném prostředku zvyšujícím sílu a výdrž atletů. Z hlediska toho, co zde bylo řečeno, je tato aplikace racionální.
Výrobce doporučuje použití produktu pro zlepšení srdeční činnosti fyziologickou cestou (podáním především ubidekarenonu -látky tělu vlastní). Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 tobolka 2× denně.

Toxicita složek
Složky produktu v uvedeném množství a doporučeném dávkování nepřinášejí riziko toxicity.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců od
data výroby. V případě, že budou tobolky uchovávány na přímém slunečním světle v otevřené nádobě, je pravděpodobný
rozklad mastných kyselin a částečně tokoferolů vlivem těchto fyzikálních podmínek. Ostatní komponenty produktu jsou
relativně stálé.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Není známo, že by u jednotlivých složek docházelo k interakci ať už mezi sebou nebo enzymovými systému lidského
organismu za vzniku produktů s nežádoucím účinkem.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Tato možnost není reálná.

Zhodnocení
Produkt lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.
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COLOSTRUM STAR

#1720

Složení produktu
Mlezivo (Colostrum), stearan hořečnatý, oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Kolostrum pro humánní použití je živočišný materiál (mlezivo), získávaný z kravských
prsních žláz prvních 24 – 48 hodin po otelení a dodávaný na trh v různé kvalitě. Tekutina
je po homogenizaci fluidně vysušena (nástřikem mikrokapek) a zároveň pasterizována
15 min. při 140 °C. Výrobci tvrdí, že přítomné tkáňové faktory jsou ve směsi natolik stabilní, že se rozkládají při tomto postupu jen omezeně.
Takto sušený materiál obsahuje: immunoglobuliny a růstové faktory, proteiny
63 – 65 % (vč. laktoglobulinu, albuminu, laktalbuminu, prealbuminu), vlhkost 4,26 %, popel
4,85 – 4,97 %, tuk 0,8 – 3 %, laktózu 2 – 3 %, elementy: Ca 0,26 %, P 0,24 %, Mg 0,04 %,
Na 0,07 %, K 0,14 %, Fe 0,0002 %, Cu 0,00006 %, Co 0,00006 %, Mn 0,000016 %,
I 0,00003, Cr. Vitaminy a pod. látky: cholin 0,12 %, axeroftol 4,5 % (v tuku), karotenoidy
3,5 % (v tuku), kalciferol 4 IU/100 ml, v čerstvém materiálu: tokoferol 2 – 3 mg/100 ml,
thiamin 500 mg/100 g, niacin 100 mg/100 g, pantothen. kyselina 220 µg/100 ml, niacin 70 – 80 µg/100 ml, pyridoxin 50 –
70 µg/100 ml, kyanokobalamin 1 µg/100 ml, biotin 3 – 4 µg/100 ml, listová kyselina 5 – 9 µg/100 ml, askorbová kyselina
2,5 mg/100 g, riboflavin 500 µg/100 ml. Imunitní faktory: immunoglobuliny: vysokou konc. IgG, dále IgM, IgA, IgE, secretory IgA, IgA Specific Helper Factor (sIgA) (indukuje syntézu IgA), α-1-antitrypsin, α-1-fetoprotein, α-2-makroglobulin,
haemopexin, haptoglobin, β-2-mikroglobulin C3, C4, orosomukoid, cytokiny interlukin 1, 6, 10, Tumor Necrosis Factor (TNF),
interferon-γ, laktoperoxidasu, thiokyanát a xanthin oxidasu, lactoferrin, lymfokiny a lysozym, Proline‑Rich Polypeptide (PRP),
α-2-glykoproteiny, AP-glykoprotein, širokou skupinu specifických antibakteriálních, ‑virových, ‑kvasinkových a ‑protozoálních
protilátek a významnou hladinu sloučenin neprotilátkového charakteru zahrnující glykokonjugáty. Růstové faktory: Insuline-like
Growth Factor 1 (IgF-1, vysoká koncentrace), Transforming Growth Factors A and B (TgF A & B), Epithelial Growth Factor (EgF),
Fibroblast Growth Factor (FgF), prolaktin, Gonadatropin Releasing Hormone s doprovodnými peptidy (GnRH a GAP), insulin.
Kolostrum (sušené) je dále čištěno (odstraňován tuk, laktóza a mléčné proteiny) – tímto způsobem se získá velmi kvalitní materiál s vysokým obsahem tkáňových faktorů. Kolostrum má významný efekt na imunitu, používá se při infekčních
a degenerativních chorobách (nemoci kardiovaskulárního systému, neoplasmata), regeneruje a akceleruje normální růst
různě postižených svalů (v různém věku), kostí, chrupavek, kostního kolagenu a nervové tkáně, pomáhá při odstraňování
tělesného tuku a vyrýsování svalů, zrychluje metabolický obrat RNA a DNA v organismu, podílí se na regulaci krevního
cukru, urychluje hojení ran a vyrážek (kožních defektů), snižuje bolestivost a urychluje hojení defektů v ústech, pomáhá
regulovat hladinu glukózy a mozkových neuromediátorů, zlepšuje psychickou koncentraci. Podává se empiricky při různých potížích, např. ke zvýšení imunity (500 mg/den, 5 dní). Sportovci a osoby s muskuloskeletárním postižením, kteří
chtějí využít jeho anabolický účinek, dostávají denně 750 mg, poloviční dávku na noc. Běžně se doporučují dávky 2 –
2,5 g/den, v řadě případů je používáno až 5 g denně. Kontraindikace a vedlejší účinky kolostra nejsou popisovány. Tento
materiál se nepoužívá v terapii, v zahraničí je používán pouze k produkci potravinářských výrobků. Výrobce doporučuje
použití produktu pro výživu osob s vyšší fyzickou zátěží pro zvýšení imunity a regeneraci organismu. Deklarovaný účinek
produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 kapsle 2× denně.

Toxicita složek
Složky použité v produktu, nezpůsobují u zdravých lidí v použitém dávkování toxické efekty. Za zvláštní stav je však
nutno pokládat těhotenství a laktaci. Kolostrum není toxické.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých složek
V uvedeném složení je produkt dostatečně stabilní; za předpokladu, že bude uchováván do teploty max. 25 °C, chráněn před světlem a přístupem vzduchu, pak po dobu 12 měsíců od data výroby není pravděpodobný významný rozklad
obsahových látek.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Nejsou pravděpodobné.

Možnost případného toxikomanického zneužití produktu:
Tato možnost není reálná.

Zhodnocení
Výrobek lze doporučit jako potravinu pro zvláštní výživu.
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CRANBERRY STAR

#1111

Složení a účinky složek
Vaccinii macrocarponis fructus (Vaccinium macrocarpon, syn. Oxycoccus macrocarpus, Vaccinium oxycoccus, Oxycoccus hagerupii, Ol microcarpus, O. palustris, O.
quadripetalus, Vaccinium hagerupii, V. microcarpum, V. palustre, Vacciniaeceae, Cranberry, klikva velkoplodá) – plody (resp. šťáva) jsou používány k prevenci a léčbě infekcí
močových cest, jako urinární deodorizér u pacientů s inkontinencí moči, se zavedeným
katetrem a poškození sliznice v okolí vstupu do močových cest. Dále jsou používány jako
močopudný prostředek, při zánětech pohrudnice, nedostatku vitaminu C, jako antiseptický
prostředek, pro snížení horečky a při určitém typu zhoubného bujení.
V produkci potravin se používá.
Při infekcích močového ústrojí se používá 30 – 300 g šťávy z plodů, někdy i dávky
podstatně vyšší. V suché formě se používá 300 – 400 mg dvakrát denně.
Vitamin E (nejčastěji D,L-α-tokoferolacetát) je ve formě acetátu stabilní. V organismu
působí jako celulární antioxidant a zhášeč volných kyslíkových radikálů. Avitaminóza
se projevuje v reprodukčním systému, svalstvu a kardiovaskulárním systému. Je lipofilní,
resorbuje se z GIT, prochází placentární bariérou.
Používá se v mnoha oblastech infertility, při atrofii dýchacích cest a zažívacího ústrojí,
doplňkově při percepčních poruchách sluchu, při neurastenii, degenerativních proliferačních změnách kloubního systému, sekundární svalové insuficienci a myopatii, jako adjuvans při některých endokrinních poruchách (hypogonadizmu,
thyreotoxikózách aj.), poruchách výživy, malabsorpčním syndromu, chronických aktivních hepatitidách, jako adjuvans
při léčbě některých parodontopatií. Může se uplatnit při adjuvantní terapii sexuálních dysfunkcí.
Minimální hygienická dávka je 100 mg tokoferolacetátu denně.
L-askorbová kyselina je esenciální vitamin v lidském těle nesyntetizovaný s významnými antioxidačními vlastnostmi,
podporuje hojení ran a kostí, uplatňuje se v biosyntéze kortikoidních hormonů a potlačuje vliv negativních stresových
faktorů na organismus. Zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Jeho zvýšené podávání je efektivní ve vyšším věku, při těžké a stresující práci, u sportovců v období maximálního zatížení, při vysoce bílkovinné a vysoce tukové
stravě, preventivně ke zvýšení imunorezistence, při prevenci infekcí horních dýchacích cest, zejména u osob ve ztížených
pracovních podmínkách.
Terapeutické dávky jsou: jednotlivá 0,1 – 0,3 g, denní 0,1 – 1,0 g.

Předpokládaný účinek
Produkt je určen (preventivně i v čas potřeby) při poruchách močení a při infekcích močových cest (močopudný
a antiseptický prostředek), jako urinární deodorizér u pacientů s inkontinencí moči, se zavedenou sondou a při poškození
sliznice v okolí vstupu do močových cest (succus vaccinii macrocarponis); přítomné vitaminy rozpustné v tucích potencují
účinek tohoto druhu klikvy, zlepšují regeneraci sliznice močových cest a jejich hojí (vitaminy A, D, E). Současně dochází
k určitému posílení imunity (vitamin C).
Dále může být produkt použit při jiných zánětlivých procesech (zánětech pohrudnice), pro snížení horečky a při určitém typu zhoubného bujení.

Toxicita, vedlejší účinky
Vaccinii macrocarponis fructus je netoxickou léčivou drogou, není však vhodné překračovat obvykle doporučené dávky.
Vitamin E není látkou toxickou.
Při vyšších dávkách L-askorbové kyseliny dochází k iritaci esofagální a žaludeční sliznice s nauzeou (případně zvracením), vzniká exantém, bolest hlavy, celková slabost, nespavost, průjem. Tvoří se renální kalkuly, vyvíjí hyperoxalémie,
glykosurie. U alergiků se může vyvinout ekzém, kopřivka, až astmatické záchvaty. Děti matek, které používaly v těhotenství
vysoké dávky látky, mívají paradoxně avitaminózu C.
Utilizaci askorbové kyseliny snižují orální antikoncepční produkty, kortikosteroidy a salicyláty, vylučování této látky
do moči zvyšuje acetylosalicylová kyselina, barbituráty a tetracyklin. Riziko krystalurie je po sulfonamidech.
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EMPEROR STAR

#1240

Složení produktu
Uhličitan vápenatý, mikrokrystalická celulóza, maltodextrin, Radix ginseng (kořen
akantopanaxu), Radix rehmanniae (kořen rehmannie), Rhizoma polygonati odorati (oddenky kokoříku vonného), Fructus lycii (plody kustovnice), sodná sůl kroskarmelózy,
Radix astragali (kořen kozalce blanitého mongolského), Radix asparagi (kořen chřestu
kočinčínského), Herba cistanches, stearan hořečnatý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Radix eleutherococci (Acanthopanax senticosus, syn. Eleutherococcus senticosus,
Devil’s Shrub, Siberian Ginseng) – kořeny akantopanaxu obsahují silici (0,8 %; komponenty
nejsou popsány), eleuterosidy A-M různé struktury (A-steroly, B-fenylpropanoid, B1,B3
-kumariny, C – monosacharid, lignany B4, D, E, M- hederasaponin), sacharidy (glykany,
tzv. eleutherany,), fenylpropanoidy (kávovou kyselinu a její ester), terpenoidy (kyselinu
oleanolovou), ostatní sloučeniny (β-sitosterol, isofraxidin, (-)-siryngaresinol, sinapylalkohol). Používá se v podobných indikacích jako kořeny všehoje ženšenového (Panax
ginseng) – tzn. jako adaptogen, imunostimulans. Zvyšuje nespecifickou odolnost organismu vůči nepříznivým životním
podmínkách a vůči stresovým faktorům. Průměrné terapeutické dávky jsou 0,6 – 3,0 g denně, po dobu 1 měsíce; po 2 – 3
týdenní periodě je možné začít s kúrou znova. Při produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.
Radix rehmanniae (Rehmannia glutinosa, Scrophulariaceae, Rehmannia) – v čínské medicíně jsou používány čerstvé
(různě upravené) nebo sušené kořeny rehmanie jako antipyretický a hemostatický prostředek, kořeny upravované (v rýžovém
víně) jako tonikum a sedativum. Působí imunostimulačně, podílí se na tvorbě kostní dřeně, zasahuje mírně do proteosyntézy
příčně pruhovaného svalu. Obsahové látky vykazují v pokuse na zvířeti hypoglykemickou aktivitu. Hlavními obsahovými
látkami kořenů jsou iridoidní glykosidy na bázi katalpolu, rehmanniosidy A-D, ajugol, aukubin, mellitosid, rehmaglutiny
A-D, glutinosid, rehmainosidy A, C, rehmapikrosid, aminokyseliny, D-glukosamin, dále obsahuje akteosid 4’-methylether,
rehmaglutin A, purpereasid C a jejich deriváty, derivát megastigmenu, leonurid, jiofuran, jioglutin E, jioglutolid, glutinosid,
sacharidy aj. Terapeutické dávky jsou v případě drogy Xiandihuang (Rad. rehmanniae viride – čerstvé kořeny – 12 g; 30 g/
den), u drogy Shengdihuang (Rad. rehmanniae exsiccatae) 9 g; 15 g/den. V produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.
Rhizoma polygonati odorati (Yuzhu, Polygonatum odoratum P. officinale, P. vulgare, Liliaceae) je rostlinou tradiční
čínské medicíny. Oddenky obsahují saponiny (konvallamarin, konvallarin), z nichž jsou významné deriváty furostanolu
(např. glykosidy furost-5-en-3,22,26-triolu), slizy, β-karoten, flavonoidní glykosidy kemferolu, a kvercetinu, polygonatiin
a azetidin-2-karboxylová kyselina aj. Droga je používána při onemocnění dýchacích cest a plic, infekcích doprovázejících
záněty dýchacích cest, při zánětech mandlí a hltanu, zhoršeném trávení, častém močení, ejaculatio praecox, kromě toho
externě při podlitinách, furunklech, vředech, nežitech na rukách (impetigo), hemorrhoidech, při edemech, hematomech
a bolestech šlach. V poslední době začíná být zájem o její účinek regulovat hladinu krevního cukru. Vodný extrakt vykázal
účinek i při léčbě ulcus pepticum a ulcus duodeni. Tato rostlina je známá i v systému ayurvédské medicíny, kde se používá při ztrátě mužské potence, k vyvolání ženské plodnosti, jako tonikum při anémii, chronických chorobách spojených
s vyčerpáním organismu. Denní terapeutická dávka je 6,0 g až 12,0 g. V produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.
Fructus lycii (Lycium barbatum, Solanaceae) – plody kustovnice jsou používány v čínské medicíně jako tonický prostředek. Droga obsahuje cca 3,1 % proteinů, 1,9 % lipidů, 9,1 % sacharidů, 1,6 % vlákniny, Ca, P, Fe, β-karoten, thiamin,
riboflavin, nikotinovou kyselinu, askorbovou kyselinu, cholesterol, sitosterol, isofukosterol, kampesterol, stigmasterol, jejich
estery, glykosidy a acylované glykosidy. Extrakt z plodů snižuje v pokuse na zvířatech hladinu krevního cukru, zvyšuje
sacharidovou toleranci. Terapeutická dávka je 6 g; 12 g/den. V produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.
Radix astragali (Astragalus membranaceus var. mongholicus,A. membranaceus, Astragalus Root) – kořen kozalce blanitého mongolského obsahuje polysacharidy (astragalany I, II a III), glukany AG-1, AG-2, heterosidy AH-1, AH-2 a triterpenové oligoglykosidy založené na aglykonech cykloastragenolu a astragenolu (astragalosidy I až VIII, acetylastragalosid I,
isoatragalosidy I a II, soyasaponin I, astramembrangenin, astramembrainnin I a II), dále flavonoidy (kalykosin, formononetin,
β-sitosterol, sacharózu a derivát pterokarpanu. Polysacharidy zvyšují imunitní odpověď organismu, stimulují fagocytózní
aktivitu peritoneálního makrofágu, zvyšují aktivitu NK (cytotoxicitu lymfocytárních efektorových buněk), saponiny mají
protizánětlivý účinek. Droga působí příznivě při léčbě chronické hepatitidy. V čínské medicíně se používá jako tonikum
a pro léčbu nefritidy a diabetes mellitus. Obvyklá terapeutická dávka kořenů je 3,0 – 5,0 g 3× denně. Při produkci potravinářských výrobků je občas používána. Drogu je možné používat v průběhu těhotenství a při kojení.
Radix asparagi (Asparagus cochinchinensis, syn. A. falcatus, A. insularis, A. lucidus; Chřest kočinčínský; Liliaceae) –
hlízy s kořeny obsahují asparagin, arginin, saponiny furostanolového a spirostanolového typu (velkou skupinu látek s různě
hydroxylovaným skeletem a různou cukernou složkou), hinokiresinol třísloviny, fenolické glykosidy (koniferin), trihydroxyauron, sliz, inulin, fruktózové oligosacharidy (nystóza) aj. Obsahové látky drogy působí příznivě při produktivním kašli
s pojeném s expektorací, při plicní tuberkulóze, chronické bronchitidě, pertussis, suchosti v ústech, zácpě, diabetes mellitus.
Používá se také při dně, revmatizmu a pohlavní impotenci. Zevně se aplikuje ve formě obkladu na ekzémy a další kožní
choroby. Terapeutická dávka je 6 g až 12 g/denně.
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Herba cistanches (Cistanche salsa, C. deserticola, C. ambigua, Orobanchaceae) – je rostlinou čínské oficiální medicíny. Nať obsahuje 2-acetylakteosid, 6-deoxykatalpol, cistanin, cistachlorin, ve velké míře fenolické glykosidy (verbasosid,
cistanosidy A, B, C, D, E, G, H, osmanthuside B), dále echinakosid, cistanosidy F, I ad. Celkově působí tonizačně, tonizuje
ledviny, je používán při infertilitě, děložním krvácení a leukorrhoe. U drogy byl zjištěn vliv na tvorbu volných radikálů
v organismu. Při nedostatečné činnosti bývá kombinována s Radix rehmanniae, Fructus schizandrae, při frigiditě a infertilitě
s Radix rehmanniae, při bolesti nohou a zvýšené lomivosti kostí s Radix rehmanniae a Cortex radicis eucommiae. V pokusech na zvířatech (hlodavci) zvyšovala jejich hmotnost, zpomalovala stárnutí, prodlužovala fyzickou výdrž a zvyšovala
toleranci organismu vůči anoxii, u cistanosidu G je patentována antistresová účinnost. Denní terapeutické dávky jsou
6 g až 9 g. V produkci potravinářských výrobků se nepoužívá. Výrobce doporučuje použití produktu pro zvýšení fyzické
a mentální kapacity organismu. Předpokládaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
2 tablety denně nalačno s 2 – 3 dl vody, večer nejpozději 3 hodiny před spánkem.

Toxicita složek
Složky produktu v uvedeném množství a doporučeném dávkování nepřinášejí riziko toxicity. Kořen akantopanaxu
ostnitého nemá být podáván osobám psychicky labilním, nervózním, hyperaktivním, manickým nebo schizofrenním,
hypertonikům a ženám v premenopauze, nesmí být podáván spolu s centrálními stimulancii, antipsychotickými látkami
a v průběhu hormonální léčby. Nedoporučuje se podávání v průběhu těhotenství a při kojení. Kořen kozalce blanitého
mongolského, kořen rehmanie, Herba cistanches a Fructus lycii nemají v uvedených dávkách vedlejší nepříznivé ani toxické
účinky. Rhizoma polygonati je drogou potenciálně toxickou jak z hlediska obsahu saponinů (reakce v zažívacím ústrojí),
tak z hlediska obsahu toxické neproteinogenní aminokyseliny azetidin-2-karboxylové. Vedlejší účinky (při překročení terapeutické dávky) jsou nauzea (vomitus), diarrhoe, celková zemdlenost. Radix asparagi by neměl být podáván při hypertenzi.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců
od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Produkt je polykompozitní (vzhledem k přítomnosti obsahových látek léčivých rostlin) a je zřejmé, že bude docházet
k tichým interakcím mezi účinky těchto látek; není však předpoklad, že by se tyto interakce projevily negativním efektem
na fyziologické pochody člověka.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení
Výrobek doporučuji jako produkt pro sportovní výživu.
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Složení produktu
Vitaminy a minerální látky (vápenná sůl kyseliny askorbové (vitamin C), vitamin E, zinek
vázaný na methionin, komplex karotenoidů (vitamin A), selen vázaný na bílkoviny kvasinek,
síran draselný, chelátově vázaná měď), extrakt z listů zeleného čaje, prášek z prosa, extrakt
z jadérek vinné révy, N-acetyl cystein, kvercetin, komplex citrusových bioflavonoidů,
Extractum rosmarini (listy rozmarýny), Extractum curcumae (extrakt z kurkumy), a-lipoová
kyselina, koenzym Q10, extrakt z rozmarýny, glutathion, inositol, taurin, Astazanthan
Beadlets, extrakt z kůry bílé borovice, celulóza, oxid křemičitý, stearan hořečnatý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Čajové katechiny (extrakt z listů zeleného čaje) jsou směsí ve vodě rozpustných polyfenolických látek, získávaných jednoduchým způsobem z čajového prachu – zelených listů
čajovníku čínského (Thea sinensis, Theaceae,). Jedná se o směs oligomerních kondenzátů,
složených ze základních jednotek (+)-katechinu, (-)-epikatechinu, (+)-gallokatechinu
a (-)-epigallokatechinu a jejich 3-esterů (zejména gallátů) s těmito jednoduchými stavebními
jednotkami. Uvedená směs, vyráběná v současnosti běžně v průmyslovém měřítku (současně je zbavována purinových
bazí – kofeinu atd.), je používána zejména jako antioxidační prostředek a zametač volných radikálů. Má prakticky využitelné
preventivní antikancerogenní účinky (rakovina prsu, kožní nádory, nádory esofagu), radioprotektivní a antimutagenní efekt,
působí antimikrobiálně a baktericidně (některé kmeny Staphylococcus, Vibrio, Campylobacter, Plesiomonas, Pseudomonas,
Mycoplasma, Bordetella aj.), proti původcům zubního kazu, snižuje nadměrnou agregaci trombocytů a inhibuje tvorbu
tromboxanů, má také určitý vliv na snížení hladiny sérových lipidů a inhibuje aktivitu kolagenázy.
Z hlediska biologického účinku se velmi významně v této směsi uplatňují 3-O-galláty základních katechinových jednotek. Jako léčivo není tato směs používána, a proto nejsou stanoveny terapeutické dávky. V produkci potravinářských
výrobků se používá.
Extrakt ze semen vinné révy jsou de facto oligomerní procyanidiny (Vitis vinifera, Pinus maritima, někdy také Citrus
sp.) – tyto látky fenolické povahy (v anglosaské literatuře uváděné jako OPC’s nebo Pycnogenols) jsou směsí především
proanthocyanidinů, různě kondenzovaných z (-)-epikatechinových a (+)-katechinových jednotek, jejichž některé hydroxylové skupiny jsou často esterifikovány kyselinou gallovou (ve směsi je přítomno asi 30 takových kondenzátů). Tyto látky
vykazují antikancerogenní, antiatherogenní, protizánětlivou, antibakteriální a antivirovou, především však antioxidační
aktivitu (včetně zhášení volných kyslíkových radikálů). K jejich výrobě jsou používány tři typy surovin: semena vinné révy
(grape-seeds), jehlice borovice mořské a semena různých druhů citroníků (citrus-seeds).
Jsou velmi žádanou surovinou (v západní Evropě, USA a Japonsku využívanou) pro výrobu nutraceutik, podávaných
preventivně s cílem zbrzdit rozvoj civilizačních chorob (všude, kde se objevuje nadměrný výskyt volných kyslíkových
radikálů). Při produkci potravinářských výrobků (nutraceutik) jsou běžně využívána. Terapeuticky se nevyužívají; průměrně
aplikovaná denní dávka této směsi přírodních polyfenolů je až 500 mg.
Askorbát vápenatý (hydrofilní forma askorbové kyseliny): L-askorbová kyselina je esenciální vitamin v lidském těle
nesyntetizovaný s významnými antioxidačními vlastnostmi, podporuje hojení ran a kostí, uplatňuje se v biosyntéze kortikoidních hormonů a potlačuje vliv negativních stresových faktorů na organismus. Zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost
proti infekcím. Jeho zvýšené podávání je efektivní ve vyšším věku, při těžké a stresující práci, u sportovců v období maximálního zatížení, při vysoce bílkovinné a vysoce tukové stravě, preventivně ke zvýšení imunorezistence, při prevenci
infekcí horních dýchacích cest, zejména u osob ve ztížených pracovních podmínkách. Terapeutické dávky jsou: jednotlivá
0,1 – 0,3 g, denní 0,1 – 1,0 g.
N-Acetyl-L-cystein je lipofilním derivátem cysteinu; v klinické praxi je používán řadu let. Nalezl použití jako antidotum při předávkování acetaminofenem (působí proti depleci jaterního glutathionu), svým depolymerizačním působením
na mukopolysacharidy a molekuly DNA snižuje viskozitu bronchiálního hlenu, tím napomáhá jeho uvolnění a vykašlávání
za současného tlumení dráždivého kašle. V poslední době prochází klinikými studiemi u pacientů s AIDS; tlumí oxidativní
stres, pozorovaný u buněk organismů napadených HIV viry. Velmi pozitivně zasahuje do infikovaných T-buněk a blokuje
virou produkci (v monocytech intenzivněji než v T-buňkách). Tato látka je také proléčivem pro tvorbu cysteinu a glutathionu v tělesných buňkách; in vitro a in vivo vykazuje řadu velmi pozitivních účinků z hlediska ovlivnění rozvoje AIDS.
Jako léčivo u dospělých se používá v dávkách 200 – 400 mg 3× denně, pro dlouhodobé používání (spastická bronchitida) 200 mg 2× denně. V produkci potravin pro zvláštní výživu je některými výrobci používán jako transportní forma
L-cysteinu a zdroj stavebních látek pro produkci glutathionu.
Kvercetin [2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-on] je flavonoidním aglykonem, izolovaným z různých rostlin v průmyslovém měřítku (Quercus mongolica, Apocynum venelim, Alpina officinarum, Loranthus parasiticus,
Biota orientalis, Hypericum ascyron). Vykazuje protektivní účinek vůči srdečním arytmiím, účinně upravuje činnost SOD,
snižuje aktivitu XOD a koncentraci MDA v ischemizované myokardiální tkáni. Brání do určité míry nadměrné agregaci
trombocytů, proliferaci některých nádorů (HT-29, WiDr, Colo 201, LS-174 T), tlumí mutagenní účinky 12-O-tetradekanoyl-forbol-13-acetátu, snižuje inhibici buněčné proliferace, stejně tak jako AIP aktivitu indukovanou TLF nebo I-1 b v závislosti
na koncentraci. Brzdí tvorbu volných radikálů, má protektivní účinek proti lipidové peroxidaci LDL. Je silným inhibitorem
aldosa-reduktasy, zdá se, že může být použit v prevenci a léčbě diabetické neuropatie. Vykazuje také slabou analgetickou
aktivitu. Kvercetin se dosud jako léčivo nepoužívá. Jeho dávkování se předpokládá podobné jako u jiných běžných flavonoidů (naringin: 100 mg/kg, per os, hesperidin (přečištěný): 100 mg/kg, per os). Denní reálná terapeutická dávka
flavonoidů se pohybuje zpravidla do hranice 150 mg.
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Extractum rosmarini je suchý výtažek připravený z Folium rosmarini (Rosmarinus officinalis, Lamiaceae, rozmarýna,
Rosemary); listy obsahují silici (0,5 %; α- a β-pinen, kamfen, limonen, kafr), flavonoidy (diosmetin, diosmin, genkwanin
aj.), fenolkarboxylové kyseliny (kávovou, chlorogenovou, neochlorogenovou, rosmarinovou), triterpeny (ursolovou a oleanolovou kyselinu). Silice má antifungální a antibakteriální aktivitu (Staphylococcus aureus, E. coli, Lactobacillus brevis),
uvolňuje křeče hladkého svalstva zažívacího ústrojí, kyselina rosmarinová zasahuje do kaskády kyseliny arachidonové,
působí protizánětlivě, má antioxidační a antigonadropní účinky. Flavonoidy (diosmin) snižují propustnost krevních kapilár.
Užívá se při chronických poruchách zažívání, nedostatečné tvorbě žluči, plynatosti spojené s kolikami a křečemi v zažívacím
ústrojí zejména v geriatrické praxi – zlepšuje psychický a fyzický stav odstraněním pocitu únavy psychogenního původu,
při rekonvalescenci, při chronických poruchách oběhového systému. Působí močopudně, přidává se do aromatických
koupelí k tonizaci organismu.
Průměrná terapeutická dávka suchého extraktu je 0,2 – 0,4 g 2 – 3× denně, u listů jsou to 2 – 4 g, 2 – 3× denně. Droga
se prakticky nepoužívá při produkci potravinářských výrobků. Vitamin E (nejčastěji D,L-a-tokoferolacetát) je ve formě acetátu
stabilní. V organismu působí jako celulární antioxidant a zhášeč volných kyslíkových radikálů. Avitaminóza se projevuje
v reprodukčním systému, svalstvu a kardiovaskulárním systému. Je lipofilní, resorbuje se z GIT, prochází placentární bariérou.
Používá se v mnoha oblastech infertility, při atrofii dýchacích cest a zažívacího ústrojí, doplňkově při percepčních
poruchách sluchu, při neurastenii, degenerativních proliferačních změnách kloubního systému, sekundární svalové insuficienci a myopatii, jako adjuvans při některých endokrinních poruchách (hypogonadizmu, thyreotoxikózách aj.), poruchách
výživy, malabsorpčním syndromu, chronických aktivních hepatitidách, jako adjuvans při léčbě některých parodontopatií.
Minimální terapeutická dávka je 100 mg tokoferolacetátu denně.
Komplex flavonoidů (zpravidla z citrusových plodů), resp. hesperidinový komplex – tzv. bioflavonoidy – jsou fenolické
látky, vyskytující se v oplodí citrusových plodů (citróny, mandarínky, pomeranče, grapefruity); jsou představovány flavanolovými glykosidy, především hesperidinem a naringinem. Průmyslově se z těchto surovin získávají ve směsi ve velkých
množstvích.
Tyto látky jsou označovány jako permeabilitní faktor. V řadě experimentálních modelů zánětu vykazují protiedematózní
aktivitu. Používají se ke snižování nadměrné propustnosti kapilár a při poškození kapilár při předávkování léčiv. Snižují
možnost destrukce výstelek cévních stěn, způsobovaných volnými kyslíkovými radikály (mají antioxidační účinky) a jejich
aktivita vzrůstá při současném podávání kyseliny askorbové. V terapii jsou používány k výrobě fytoterapeutik.
Limitní terapeutické dávky jsou: naringin: 100 mg/kg, per os, hesperidin (přečištěný): 100 mg/kg, per os. Denní reálná
terapeutická dávka flavonoidů se pohybuje zpravidla do hranice 150 mg. Extractum curcumae je suchý výtažek připravený
z Rhizoma curcumae longae (Curcuma longa, Zingiberaceae, Curcuma, Turmeric, Curcuminoids) – oddenky kurkumy
obsahují silici (85 % cykloisoprenomyrcenu, 5 % tolylmethylkarbinolu, 1 % kafru, dále seskviterpeny, ketony turmeron,
artumeron, zingiberin aj., žluté pigmenty kurkumin a látky podobné (kurkuminoidy) a další ostře a hořce chutnající látky.
Oddenky jsou používány jako choleretikum a cholekinetikum, spasmolytikum, antiseptikum, karminativum a stomachikum.
Je to droga významná především v souvislosti s funkčním onemocněním jater (špatná tvorba žluči atd.). Zabraňuje také
patologickým kvasným a hnilobným procesům v zažívacím ústrojí.
Kurkuminoidy obsažené v droze disponují zajímavou antioxidační aktivitou, využitelnou prakticky. V produkci potravinářských výrobků se běžně používá. V terapii se extrakt dávkuje v množství 0,1 – 0,4 g denně (odpovídá to denní dávce
1 – 4 g suchých oddenků kurkumy). Kyselina α-lipoová (6,8-thiooktová kyselina, protogen A) má charakter růstového faktoru. Je pro člověka nutná, protože se účastní na oxidační dekarboxylaci kyseliny pyrohroznové prostřednictvím koenzymu
v součinnosti s thiaminem. Terapeuticky se používá v terapii jaterních onemocnění zejména cirhózy, poruch jaterního
parenchymu (otrava houbami, bakteriálními toxiny), při diabetických a alkoholových polyneuropatiích, při poruchách
mozkových funkcích ve stáří a jako neuroterapeutikum při poškození toxickými látkami. Pro příznivý vliv na dekarboxylaci
ketokyselin se používá i při léčbě chorob z ozáření. Obvyklá terapeutická dávka je 3× denně 200 mg, výjimečně více.
V produkci potravinářských výrobků se nepoužívá. Směs karotenoidů je obvykle představována β-karotenem (zastoupeným v největším množství), luteinem, zeaxantinem, β-kryptoxantinem. Tato směs je používána jako antioxidační prostředek; uplatňuje se v prevenci (a jako doplněk léčby) chorob vznikajících jako důsledek oxidativního stresu. β-karoten
je provitaminem vitaminu A, v lidském těle není vytvářen. Je přiváděn potravou, v současnosti je tento suplement zcela
syntetického původu. Jeho biologický účinek je dvojí: v játrech konvertuje na 2 molekuly vit. A, působí však také jako
intaktní molekula: aktivně zachycuje singletový kyslík a funguje jako významný antioxidační prostředek: chrání cévní
endotel v průběhu chemického stresu (proti zplodinám cigaret. kouře, látkám ze znečištěného ovzduší, peroxidovaným
fragmentům lipidů aj. noxám).
Doporučuje se při onemocnění očí, zejména sítnice, rohovky, spojivky, při kožních chorobách a postižení sliznic,
hlavně dýchacích a hlasivek. Jeho účinku lze využít při léčbě pohlavních orgánů a sexuálních poruch, v podpůrné léčbě
některých nádorů a v nádorové prevenci, k povzbuzení obranyschopnosti, k zajištění správného vývoje plodu. Denně se
podává 15 – 30 mg. Zeaxanthin, lutein a β-kryptoxantin se používají k prevenci degenerativních procesů vznikajících
v souvislosti s kouřením, významnou sluneční expozicí, při výskytu malého množství očního melaninu, kardiorespiračních
onemocněních, vysoké hladině sérových lipidů a při familiární dispozici ke tkáňových degenerativním procesům, resp.
obecně při procesech stárnutí. Lutein nalezl uplatnění v prevenci slepnutí ve stáří. Aplikované dávky jsou podobné jako
v případě β-karotenu.
Obvyklá limitní denní dávka směsi karotenoidů je 15 mg, krátkodobě je někdy zvyšována až na 30 mg. Glutathion
(GSH; g-glutamylcysteinglycin) je tripeptid, který vzniká z glutathiondisulfidu (GSSH) působením ubikvitárního enzymu
glutathionreduktázy, který katalyzuje tuto redukci závislou na NADPH. Proces normálně poskytuje GSH a GSSH v poměru
100:1, což umožňuje GSH, aby působil jako vnitrobuněčná redukční látka. Podílí se proto na detoxikaci, transportu a různých metabolických pochodech. Je např. substrátem v reakcích katalyzovaných peroxidázami, které odstraňují oxidázami
vzniklé peroxidy, podílí se na biosyntéze leukotrienu a poměr GSH:GSSH napomáhá udržovat správný oxidační stav
sulfhydrylových skupin proteinů uvnitř buněk. Tato látka se tedy významně uplatňuje při ochraně tkání před působením
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kyslíkových radikálů. Glutathion je používán jako terapeutikum jaterních onemocnění. Zn-monomethionin – Zinek – Zn2+ (ve
formě solí, v tomto případě ve formě biologicky dobře dostupného komplexu s methioninem) je jedním z nejdůležitějších
stopových prvků, je katalytickou součástí více než 200 enzymů, strukturní součástí řady proteinů, hormonů, neuropeptidů
a hormonálních receptorů, patrně i polynukleotidů, podílí se na řízení buněčné smrti, účastní se na dělení a diferenciaci
buněk, transkripci genů, funkci biomembrán. Má významný vliv na imunitní systém, činnost mužských pohlavních orgánů
(prostaty), zvyšuje odolnost organismu vůči infekčním chorobám (chřipce) a je de facto regulátorem věku člověka.
Má pozitivní vliv u pacientů po prodělaném myokardiálním infarktu, orálně (síran zinečnatý) se používá při terapii acne
vulgaris a acrodermatitis enteropathica.
V produkci potravinářských výrobků (nutraceutik) se omezeně používá. Síran draselný – Draslík je základním iontem
intracelulární tekutiny, má rozhodující roli při mnoha fyziologických procesech, např. při přenosu nervového impulsu, při
svalové kontrakci, při udržování normální funkce ledvin, pomáhá při regulaci osmotického tlaku a acidobazické rovnováhy.
Terapeutická dávka je od 1000 mg denně (p. o.). V produkci potravinářských výrobků se omezeně používá. Ubidekarenon [2-Deka-(3-methylbut-2-enylen)-5,6-dimethoxy-3-methyl-4-benzochinon] je koenzym, přirozeně se vyskytující
v rostlinných i živočišných tkáních, kde se podílí na elektronovém transportu v mitochondriích (resp. na tvorbě ATP). Je
to významný zametač volných kyslíkových radikálů, má antioxidační vlastnosti a stabilizuje membrány. Látka se podílí na
energetické výměně v buňce, významně je akumulována v kardio- a hepatocytech. Lidský organismus jej nesyntetizuje,
je přijímán stravou. Jeho nedostatek se projevuje poruchami tělesných funkcí, také hypertenzí, zejména však snížením
funkčnosti srdce a snížením fyzické výkonnosti. Látka je využívána terapeuticky zejména při srdečních insuficiencích dále
při klasické léčbě chemoterapeutiky zhoubného bujení, spojené s radioterapií, kdy se významně podílí na šetření energie
organismu a do jisté míry může pozitivně ovlivnit pacienty s Parkinsonovým syndromem.
Terapeutické denní dávky se pohybují v rozmezí 100 – 200 mg (v indikovaných případech i více). Inositol (myoinositol,
mesoinosit, i-inosit) je cyklitol, který má status vitaminu skupiny B, ačkoliv tato vitaminová funkce nebyla u člověka dosud
zcela potvrzena (připouští se např., že může být koenzymem amylázy). V malých množstvích, většinou ve fosforylované
formě, se vyskytuje v savčích buňkách, kde se podílí na regulaci významných vitálních procesů. V přírodě se vyskytuje
v relativně větších množstvích v cereáliích, luštěninách aj. ve formě hexafosfátu jako tzv. kyselina fytová. Odtud je tato
látka přijímána stravou a pro živočichy se tak stává zdrojem fosfátu. Ve větším množství však může být její příjem nežádoucí (vazba některých kationtů za vzniku solí, tzv. fytinu). Z 9 stereoisomerů tohoto alkoholického cukru je vitaminově
nejúčinnější pouze myoinositol. Myoinositol je řazen mezi lipotropní látky, působí proti ukládání tuků v játrech a steatóze.
Byl u něj nalezen také antidiabetický účinek a může být použit při léčbě diabetické neuropatie. V savčích buňkách se
podílí na metabolismu nukleotidů, tuků a jejich transportu. Bývá doporučován jako adjuvans při léčbě deprese a strachu,
respiračních problémech (zejména tzv. neonatal respiratory distress syndrome) a léčbě retinopatie v prematurním období.
Jako doplněk sportovní výživy se používá k saturaci svalu touto látkou a ke zlepšení metabolických procesů, které v nich
probíhají v průběhu fyzické zátěže.
Za neterapeutické denní dávky lze pokládat dávky do 3 g. Taurin (2-ethylaminosulfonová kyselina) je produktem odbourávání sirných aminokyselin, je to druhá nejčastěji se vyskytující aminokyselina ve svalovině. Jeho metabolismus je velmi
významný v oční sítnici, tkáni, která je svým komplexním metabolickým procesem stejně citlivá jako tkáň mozková. Na
mozkovém metabolismu se podílí pozitivně zejména ve smyslu prevence křečových stavů, zvyšuje psychickou odolnost
a patrně i výkonnost. Je vázán na žluč a připisuje se mu řada fyziologických efektů, dosud však není jisté, zda se jedná o látky
esenciální. Z hlediska léčiva je přidáván do produktů pro parenterální výživu zejména u novorozenců s nízkou porodní
hmotností. Je přidáván také do produktů podávaných při kardiovaskulárních a metabolických chorobách. Do produktů
sportovní výživy je přidáván pro zlepšení svalové výkonnosti. Terapeutická dávka není jednoznačně stanovena; podle
názoru posuzovatele lze o ní uvažovat při minimální hranici 3 g denně (p. o., dospělí). Cu-chelát (s aminokyselinami) –
Měď (Cu2+) je součástí mnoha enzymů, napomáhá tvorbě erytrocytů, spolupůsobí s askorbovou kyselinou při tvorbě elastinu.
Nedostatek mědi se projevuje celkovou zemdleností, narušením procesu dýchání a tvorbou kožních ulcerací. Biologická
dostupnost mědi se zvyšuje v přítomnosti kobaltu, železa (Fe2+) a zinku.
Cortex pini strobi (Pinus strobus, White Pine Bark, borovice vejmutovka) – kůra obsahuje především silici (α- a β‑pinen,
limonen, felandren, kamfen, kadinen aj.). Kůra borovic obsahuje údajně proanthocyanidiny podobného typu jako např.
v semenech Vitis vinifera aj. (existují údaje o Pinus pinaster, P. strobus). Droga nemá významné farmaceutické využití,
v Evropě se v oficinální medicíně nepoužívá. V USA je někdy využívána jako součást aromatických komponent pouze
pro výrobu nápojů. V poslední době je však průmyslovou surovinou pro výrobu proanthocyanidinů, které mají řadu velmi
využitelných účinků: působí jako zametače volných radikálů, kromě této zásadní aktivity mají účinky protizánětlivé, snižují
hladiny cholesterolu a triacylglycerolů, ovlivňují pozitivně vaskulární permeabilitu aj. Terapeutické dávky drogy nejsou
stanoveny. Výrobce doporučuje použití produktu pro výživu sportovců a osob s vyšší fyzickou zátěží jako významného
antioxidačního prostředku pro rychlejší regeneraci organismu (zejména u sportovců). Deklarovaný účinek produktu je
v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 kapsle denně.

Toxicita složek
Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity.
Zdá se, že v případě čajových katechinů jde o surovinu prakticky neškodnou vzhledem k tomu, že použití čajových listů
není kvantitativně determinováno. Není známo, že by tyto látky byly kontraindikovány v případě těhotenství a při laktaci.
Flavonoidy citrusových plodů mohou někdy vyvolat gastrointestinální poruchy anebo alergické reakce (většinou v případech, kdy přijatá denní dávka je vyšší než 100 mg). Používání Extractum Herbae seu Foliorum rosmarini se v těhotenství
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a při kojení zásadně nedoporučuje. Droga je zčásti toxická: silice způsobuje prokrvení pánevní oblasti, poškození ledvin
a jater a celkové křeče (platí též o silici). N-Acetyl-L-cystein nesmí být podáván osobám, které jsou na něj přecitlivělé;
opatrnosti je třeba u astmatiků pro možnost vzniku bronchospazmu. Nemá být podáván v průběhu těhotenství a při kojení.
Jako nežádoucí účinky se velmi vzácně vyskytuje pálení žáhy, nevolnost, zvracení a průjmy, dále ojediněle záněty sliznice
dutiny ústní, bolesti hlavy, tinitus.
Ojediněle se vyskytly alergické reakce, např. svědění, kopřivka, exantém, rush, dušnost, bronchospazmus, tachykardie
a pokles krevního tlaku. Bronchospazmus se popisuje převážně u pacientů trpících bronchiálním astmatem s hyperaktivním
bronchiálním systémem. Kromě toho se ojediněle vyskytuje krvácení, částečně v rámci alergických reakcí. V přítomnosti
acetylcysteinu byla pozorována snížená agregace krevních destiček, přičemž klinickou závažnost tohoto jevu zatím nelze
posoudit.
Tak jako u jiných flavonoidů lze předpokládat, že hesperidin může někdy vyvolat gastrointestinální poruchy anebo
alergické reakce (většinou v případech, kdy přijatá denní dávka je vyšší než 100 mg). U oligomerních procyanidinů nebyly
popsány vedlejší nežádoucí účinky. Není vhodné, aby byly podávány s produkty železa; jejich účinek je synergizován
přítomností kyseliny askorbové. Rhizoma curcumae není vhodná pro používání v průběhu těhotenství a při laktaci. Vyšší
dávky mohou vyvolat žaludeční intoleranci. Není vhodná při akutních hepatobiliárních zánětech a při obstrukcích žlučových cest. Kontraindikací kyseliny α-lipoové je přecitlivělost na látku; nemají ji dostávat novorozenci, zejména nedonošení.
Ubidekarenon nemá ani v terapeutických dávkách vedlejší nepříznivé účinky. Není vhodné používat vyšší terapeutické
dávky zinku než 30 mg denně. V dávkách, v nichž je aplikován Cortex pini strobi (White Pine Bark), nedochází zpravidla
k vedlejším reakcím; u citlivých jedinců může dojít k hyperemii v zažívacím ústrojí, zvýšené motilitě střev. Zvýšená sekrece v dýchacích cestách je může projevit jen ojediněle. Proanthocyanidiny jsou látky z hlediska intoxikace nevýznamné.
Opatrnosti při používání směsi karotenoidů (zejména s vysokým obsahem β-karotenu) je třeba u osob s onemocněním
jater. Pro užívání vyšších dávek se pokožka a některé sliznice barví do žluta; tato indikace předávkování vymizí za několik
dnů po vysazení produktu.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců od
data výroby. V průběhu skladování může docházet ke snížení hladiny glutathionu, pokud se zvýší obsah vody v produktu,
může dojít ke katalytickému rozkladu zejména vitaminů Cu2+.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Utilizaci askorbové kyseliny snižují orální antikoncepční produkty, kortikosteroidy a salicyláty, vylučování této látky
do moči zvyšuje acetylosalicylová kyselina, barbituráty a tetracyklin. Riziko krystalurie je po sulfonamidech. Draselné soli
(nejčastěji chlorid) jsou kontraindikovány u hyperkalémie a všech stavech, které k ní mohou vést: při poklesu renálních
funkcí, destrukcích tkání (traumatech, zejména popáleninách), akutní dehydrataci, metabolické acidóze, současné léčbě
kalium-šetřícími diuretiky. Chlorid musí být aplikován velmi opatrně při současné léčbě léky, které vedou ke zvyšování
hladin kalia, jako jsou nesteroidní antiflogistika (např. indometacin), beta-blokátory, heparin, digoxin, ACE-inhibitory,
blokátory účinku aldosteronu a anticholinergika snižující motilitu střev.
Při kombinaci N-acetyl-L-cysteinu s antitusiky může docházet na základě útlumu kašlacího reflexu k nebezpečnému
městnání sekretu. Z tohoto důvodu je třeba velmi pečlivě zvažovat možnost užívání této kombinace. Acetylcystein oslabuje
účinky některých antibiotik; zprávy o této inaktivaci jsou však doposud založeny pouze na pokusech in vitro. Naopak in vivo
se zdá, že acetylcystein napomáhá pronikání některých antibiotik do hlenu. Tetracyklin hydrochlorid (ale ne doxycyklin)
je třeba podávat odděleně a s minimálně dvouhodinovým odstupem od acetylcysteinu. V kombinaci s acetylcysteinem se
popisuje prohloubení vazodilatačního a antiagregačního účinku nitroglycerinu.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Dopingové zneužití produktu není reálné.

Zhodnocení
Výrobek lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.
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Složení produktu
Syrovátka (obsahuje laktózu), vitaminy a minerální látky (fosforečnan vápenatý, monomethionin zinku, vitamin A), extrakt z plodů borůvky, Lutein, stearan hořečnatý, extrakt
z natě světlíku, L-glutathion (redukovaná forma), oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je klasifikován jako potravina pro zvláštní výživu.
Zinek-methionin je komplex, v němž je zinek (Zinc) ve velmi dobré formě biologické dostupnosti. Zinek (ve formě solí) je jedním z nejdůležitějších stopových prvků, je
katalytickou součástí více než 200 enzymů, strukturní součástí řady proteinů, hormonů,
neuropeptidů a hormonálních receptorů, patrně i polynukleotidů, na řízení buněčné smrti,
účastní se na dělení a diferenciaci buněk, transkripci genů, funkci biomembrán. Má významný vliv na imunitní systém, činnost mužských pohlavních orgánů (prostaty), zvyšuje
odolnost organismu vůči infekčním chorobám (chřipce) a je de facto regulátorem věku
člověka. Má pozitivní vliv u pacientů po prodělaném myokardiálním infarktu, orálně (síran
zinečnatý) se používá při terapii acne vulgaris a acrodermatitis enteropathica. V produkci
potravinářských výrobků (nutraceutik) se omezeně používá.
Fructus myrtilli (Bilberry) – plody borůvky obsahují třísloviny (do 10 %), antokyany, flavonoidy, organické kyseliny
(citrónovou, chinovou aj.), pektiny (8 %) a sacharidy (20 – 30 %). Antokyany plodů působí protektivně na cévy, zejména
vlásečnice. Plody se používají při zánětlivých procesech v zažívacím ústrojí, spojených s průjmy, ke kloktáním a výplachům
ústní dutiny a jako pomocný prostředek při léčbě diabetes mellitus – antokyany chrání stěnu vlásečnic, zejména v očním
pozadí a zlepšují regeneraci oční sítnice. Izolovaná směs antokyanů se používá ve formě léčivých produktů k ochraně
cévního systému. Plody mají také významný anthelmintický účinek (proti škrkavkám). V produkci potravinářských výrobků
se různé typy extraktů z plodů používají. Terapeutická dávka plodů je 5,0 g; 15,0 g ve formě odvaru. Lutein je přirozený
karotenoid, který se vyskytuje v širokém spektru zelenin, spolu s dalšími karotenoidními barvivy, jako je lykopen, β-karoten,
zeaxantin, kantaxantin aj.; velmi významně se vyskytuje např. v rajčatech, špenátu, zelenin z čeledi Brassicaceae a mrkvi (nebo v květech aksamitníku Tagetes erecta). Je jednou z karotenoidních látek, které chrání sítnici před poškozením
světlem a také proti její skvrnité degeneraci, která se vyvíjí věkem. Sítnice primátů akumuluje dva karotenoidy – lutein
a zeaxantin – z potravy. Jsou-li podávány karotenoidy ve formě potravních doplňků, je vhodné podávat tento spřažený
pár (i když v organismu dochází spontánně k izomeraci luteinu na zeaxantin); byly vpracovány metody, které chemicky
zajišťují konverzi luteinu v zeaxantin. Lutein spolu s β-karotenem působí proti oxidativnímu poškození tkání. U kuřáků
dochází vlivem oxidativních procesů (oxidanty z cigaretového kouře) ke snižování aktivity přirozených antioxidantů, což
má patrně vliv na snazší vývoj rakovin dýchacího ústrojí, ale i dalších neoplasmat u nekuřáků, např. prostaty. Karotenoidy
v potravě snižují obecně nejen nebezpečí rakovin (velmi významná je tato vlastnost např. u kantaxantinu), ale je možné je
použít také k prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Hladina luteinu koreluje s obsahem cholesterolu v krvi; v pokusech in vitro bylo zjištěno, že může ovlivňovat hladinu LDL. Protektivní vlastnosti karotenoidů (a také luteinu) jsou široce
diskutovány. Denní přísun luteinu by se měl pohybovat v množství minimálně 2 mg. Terapeuticky se lutein používá spíše
ve formě dipalmitátu (jako tzv. helenien, xanthofyldipalmitát), získaného nejčastěji z květu aksamitníků v dávkách
5 –10 mg p. os po dobu 10 dnů. Při retinitis pigmentosa a jiných tapeto-retinálních degeneracích je doporučováno dávkování nejméně 4 × 5 mg p. os/den po delší dobu. V produkci potravinářských výrobků (nutraceutik) se lutein používá.
Herba euphrasiae (E. rostkoviana, E. officinalis, E. brevipila, Eyebright), extrakt 4:1; nať světlíku obsahuje flavonoidy
(kvercetin, kvercitrin, rutin), glykosidy koniferylalkoholu, iridoidy (0,05 %; aukubin), aminokyseliny (glycin, leucin, valin),
kyseliny (kávovou, ferulovou), třísloviny (cca 12 %), silice (cca 1,2 %), z ostatních látek hořčiny, β-karoten, fytosteroly,
sacharidy. Kávová kyselina působí bakteriostaticky, iridoidní glykosidy projímavě a hypotenzivně, hořčiny a silice zvyšují
tvorbu žaludečních šťáv. Směs obsahových látek působí svíravě a protizánětlivě. Používá se zevně při léčbě hnisavých
kožních afekcí, zánětlivých očních chorob (infekční záněty spojivek, konjunktivid, blefarokonjunktivid atd.). Je účinný také
při oční únavě se světloplachostí a bolestí v očích. Vnitřně se používá jako pomocný prostředek při hypertenzi, ke zvýšení
chuti k jídlu, zvýšení tvorby žaludeční kyseliny, zlepšení trávení, při suchých tracheobronchitidách a duševním vyčerpání.
Terapeuticky se podává 3 – 4 g ve formě nálevu, 3× denně. Při produkci potravinářských výrobků se nepoužívá. Glutathion
(GSH; γ-glutamylcysteinglycin) je tripeptid, který vzniká z glutathiondisulfidu (GSSH) působením ubikvitárního enzymu
glutathionreduktázy, který katalyzuje tuto redukci závislou na NADPH. Proces normálně poskytuje GSH a GSSH v poměru
100:1, což umožňuje GSH, aby působil jako vnitrobuněčná redukční látka. Podílí se proto na detoxikaci, transportu a různých metabolických pochodech. Je např. substrátem v reakcích katalyzovaných peroxidázami, které odstraňují oxidázami
vzniklé peroxidy, podílí se na biosyntéze leukotrienu a poměr GSH:GSSH napomáhá udržovat správný oxidační stav
sulfhydrylových skupin proteinů uvnitř buněk. Tato látka se tedy významně uplatňuje při ochraně tkání před působením
kyslíkových radikálů. Glutathion je používán jako terapeutikum jaterních onemocnění. Výrobce doporučuje použití produktu pro zlepšení ostrosti vidění a přizpůsobení zraku různým světelným podmínkách (resp. preventivně proti zhoršování
zraku). Výrobce doporučuje produkt jako preventivní prostředek chránící zrak před destrukcí a zároveň zlepšující proces
vidění. Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 kapsle 2× denně.
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Toxicita složek
Složky produktu v uvedeném množství a doporučeném dávkování nepřinášejí riziko toxicity. Není vhodné používat
vyšší terapeutické dávky zinku než 30 mg denně. Vedlejší účinky a kontraindikace methioninu a Fructus myrtilli nejsou
popisovány. Lutein není látkou toxickou. Nať světlíku se nedoporučuje podávat v těhotenství a při kojení. Intoxikace glutathionem prakticky nehrozí, protože látka není podávána ve vyšším množství.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Z technologického hlediska se nepředpokládá vznik rozkladných produktů a interakcí ve významné míře za předpokladu, že výrobek bude uskladňován v suchém stavu při teplotě do 25 °C za nepřístupu světla, v uzavřené nádobě a použit
nejdéle do 18 měsíců od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Není předpoklad, že by u ostatních složek docházelo k interakci ať už mezi sebou nebo enzymovými systému lidského
organismu za vzniku složek s nežádoucím účinkem.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Tato možnost není reálná.

Zhodnocení
Produkt lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.
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FIBER STAR

#1400

Složení produktu
Semen lini (semena lnu), rýžová moučka, Semen plantaginis oratae (semena jitrocele
blešníku), Fructus pruni domesticae (sušené plody švestky), jablečná vláknina, Folium
cynarae (listy artyčoku zeleninového), Radix althaeae officinalis (kořen proskurníku lékařského), Radix gentianae (kořen hořce), oxid křemičitý, stearan hořečnatý, Ulmus rubra (kůra
jilmu amerického), Radix echinaceae purpureae (kořeny třapatky nachové), Folium aloe
(listy Aloe), frukto-oligosacharidy, Herba medicaginis sativae (Alfalfa, nať tolice vojtěšky),
Fructus capsici frutescentis (plody kajenského pepře).

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je klasifikován jako potravina pro zvláštní výživu.
Semen lini (Linum usitatissimum, Flax Seed) – semena lnu obsahují slizy (3 – 6 %;
neutrální a kyselé komponenty), olej (30 – 45 %; triglyceridy linolové, linolenové a olejové
kyseliny), bílkoviny (25 %), triterpeny a steroly (cholesterol, kampesterol, stigmasterol),
kyanogenní glykosidy (0,1 – 1,5 %; linustatin, neolinustatin, linamarin, lotaustralin). Sliz
zvětšuje objem střevního obsahu, olej urychluje peristaltiku, z linamarinu se uvolňuje po
hydrolýze linamarasou semen kyanovodík, který tlumí růst střevních bakterií. Používá se jako projímavý prostředek, při
zánětech žaludku a střev, poruchách trávení spojených s atonií hladkého svalstva střev, jako pomocný prostředek při léčbě
vředů žaludku a dvanáctníku, zevně při zanícených tkáních. Jako projímavý prostředek se podává 10 – 20 g celých semen,
nebo 5 – 10 g semen drcených, zapíjí se vodou; při vředové chorobě se používá 10% macerát, pije se 2× denně 100 ml.
Při užívání lněných semen je organismus obohacován vitaminem F, který je součástí lněného oleje.
Semen plantaginis ovatae seu Testa plantaginis ovatae (Plantago psyllium, P. isphagula) – semena jitrocele blešníku
obsahují 20 – 30 % slizů (arabinoxylanů), mastný olej, iridoidní sloučeniny (aukubin), testa obsahuje v převažující míře
slizy. Obě drogy se používají především při potížích s defekací: použity při průjmu prodlužují dobu pasáže střevem, protože
na sebe vážou vodu. Pokud jsou použity při zácpě, snižují dobu pasáže střevem, protože zvětšují střevní objem a mechanickým tlakem nutí k defekaci. Slizy snižují hladinu sérového cholesterolu a redukují postprandiální vzestup krevního cukru.
Tyto drogy jsou velmi vhodné pro regulaci odchodu stolice v případech, kdy pacient trpí hemorhoidy, análními trhlinami,
po chirurgických zákrocích na konečníku, v průběhu těhotenství, při průjmech způsobených některými léky a při dráždivém tračníku. Terapeutická denní dávka se doporučuje 12 – 40 g, rozděluje se do dvou dávek, které se podávají s malým
množstvím tekutiny ráno a večer. V produkci potravinářských výrobků se používají jen ojediněle.
Fructus pruni domesticae (Prunus domestica, Rosaceae, Prune) – sušené plody švestky obsahují cca 30 % vody, 23‑56 %
sacharidů (mono-, di-, málo tetra- a pentasacharidy), 3,9 % organických kyselin (zejména jablečnou, vinnou, chinovou,
aminokyseliny), 0,5 % tuků, 4 % pektinu, gumu (s obsahem 4-O-methyl-glukuronové kyseliny), 3 % minerálních látek, stopy
škrobu, vitamin A, B1, B2. Používá se jako slabé laxans, prostředek usnadňující vylučování a posilující chuť k jídlu. Terapeutická dávka se nestanovuje. Jablečná vláknina je široce známým materiálem komerčně dostupným v různém složení. Pro
preventivně-terapeutické účely se skládá většinou ze dvou složek: vlákniny resorbovatelné (de facto frakce pektinových
látek, rozpustných ve vodě, reprezentovaných estery a solemi polyuronových kyselin) a vlákniny nerozpustné, charakteru
klasických polysacharidů glukanového typu s malým množstvím karboxylových skupin. Obě části tohoto materiálu fungují
jako regulátor střevní osmózy, sorbent tuků a cholesterolu. Je známo, že některé polysacharidy mají schopnost snižovat
hladinu cukru, lipoproteinů a cholesterolu v krvi. Mechanismus jejich účinku nebyl dosud objasněn. Existuje domněnka,
že při průchodu těchto slizů střevy dochází působením baktérií střevní flóry k jejich štěpení na menší fragmenty, které
se resorbují a přecházejí do krevního oběhu a snižují syntézu cholesterolu de novo v játrech.
Folium cynarae (Cynara carduncullus ssp. scolymus – artyčok zeleninový) – listy obsahují fenolkarboxylové kyseliny
(do 2 %) s hlavní účinnou látkou cynarinem (derivátem kyseliny dikaffeylchinové), dále jsou přítomny flavonoidy (0,1‑1 %;
skolymosid, luteolin 7-O-β-D-glukosid a -4-O-β-D-glukosid), silice (β-selinen, karyofylen, eugenol, fenylacetaldehyd),
steroly (taraxasterol), cynaropikrin, třísloviny, sacharidy (inulin). Cynarin stimuluje tvorbu trávicích enzymů, žluči a její
vylučování do dvanácterníku, flavonoidy zvyšují vylučování odpadních látek močí. Sliz, enzymy a třísloviny napomáhají
při nedostatečném trávení. Listy jsou užívány jako choleretický, antihypercholesterolemický, antihyperlipidemický, močopudný a jaterní činnost stimulující prostředek. Výsledkem tohoto působení je celkové zlepšení metabolismu a zlepšení
stavu pacientů s projevy kožních alergií. Obvyklá terapeutická dávka je 1,5 g; 4,5 g, ve formě nálevu.
Radix althaeae officinalis (Althaea officinalis, proskurník lékařský; Marshmallow) – v kořenech je až 35 % slizu tvořeného galaktorhamnosany, glukany, arabinogalaktany, do 37 % škrobu, až 10 % glukózy, 2 % asparaginu a betainu, pektin,
flavonoidy a minerální látky. Listy obsahují do 10 % slizu, pektin, flavonoidy, organické kyseliny a stopy silice. Používá
se jako mucilaginosum při zánětlivých procesech v dýchacích cestách, změkčovací prostředek, antiflogistikum, protektivum a demulcerans při chorobách močových cest a zažívacího ústrojí. Zlepšuje pasáž střevního obsahu. Terapeutická
dávka kořenů jsou průměrně 3 g 3× denně. Produkty z kořenů proskurníku lékařského jsou běžně používány při produkci
potravinářských výrobků.
Radix gentianae (Gentiana lutea, Gentian) – kořen hořce obsahuje glykosidické hořčiny (hořký amarogencin), genciopikrin, 2 % genciopikrosidu, 0,03 % alkaloidů (gencianin, gencialutin), barviva (gentisin), oligosacharidy 5 % gencianosy,
menší množství genciobiosy), pektiny, inulin, vitaminy. Používá se jako amarum a stomachikum – obsahuje čisté hořčiny,
které zvyšují tvorbu slin v ústech, trávicích enzymů a kyseliny chlorovodíkové v žaludku, zlepšují motilitu trávicího traktu.
Prakticky se využívá při anorexii spojené s nedostatečnou tvorbou slin, žaludeční šťávy a dyspepsií. Zlepšuje činnost jater
a žlučových cest. Celkové zlepšení metabolismu se projevuje tonizací organismu. Průměrná terapeutická dávka je 0,5 – 1 g 2 –
3× denně. Kořen hořce žlutého je běžně využíván v produkci potravinářských výrobků.
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Ulmus rubra (U. fulva) (Slippery Elm) – kůra obsahuje sacharidy (slizy jako hlavní obsahovou látku, zahrnující hexosy,
pentosy, methylpentosy a dva polyuronidy), třísloviny (3 – 6,5 %, blíže nespecifikovaného typu), steroly (β-sitosterol,
citrostadienol, dolichol, cholesterol), minerální látky. Kůra je používána jako demulcerans, emoliens a antitussikum. Bývá
používána při zánětech a ulceracích žaludku, duodena, kolitidách, průjmech. Průměrná terapeutická dávka je 0,5 – 2 g,
3× denně. Při produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.
Radix echinaceae purpureae (Echinacea purpurea) – kořeny třapatky nachové obsahují silici, glykosidy (deriváty kávové
kyseliny – echinakosid, 0,5 – 1 %; deriv. kyseliny chinové), polyiiny, terpenoidy (garmakranového a guajanového typu),
alkylamidy (echinacein, isobutylamidy), alkaloidy pyrrolizidinového typu (0,006 %; isotussilagin, tussilagin), sacharidy
inulin, fruktózu, glukózu), polysacharidy (echinacin aj.), betain, mastné kyseliny, fytosteroly, pryskyřici. Používají se jako
antiseptický, antivirový prostředek a pro rozšíření periferních cév. V lidovém léčitelství byl používán při léčbě furunklů,
při septikémii (výskytu bakterií v krvi z důvodu infekčního zánětu žil), kataru nosohltanu, výtokům hnisu, zánětu mandlí,
zvláště pro léčbu nežitů, karbunklů a abscesů. U této drogy je zmiňována imunostimulační aktivita. Průměrná terapeutická
dávka je 1,0 g; 3,0 g. K produkci potravinářských výrobků se nepoužívá. Z popisu výrobce není zřejmé, o jaký druh produktu
z Aloe se jedná, proto jsou zde uvedeny oba běžně používané produkty:Succus aloe (Aloe gel; Aloe bardanensis, A. ferox,
A. spicata, A. vera atd., Liliaceae)- zaschlá šťáva, získávaná z listů různých druhů rodu Aloe obsahuje mono- a polysacharidy, třísloviny, steroly, organické kyseliny, enzymy, saponiny, vitaminy, lipidy a minerální látky. Aloe zvyšuje u člověka
fagocytózu v průběhu bronchiálního astmatu (vliv proteinů a glykoproteinů), léčí vředovatění sliznice v ústech. V produkci
potravinářských výrobků se nepoužívá. V tradiční medicíně se však většinou používá zevně k léčbě ran, ekzémů a psoriasis.
Aloe (Aloes; Dried leaf juice; Aloe barbadensis, A. ferox, A. africana, A. spicata, Liliaceae) – tato zahuštěná šťáva z listů,
hnědé barvy lesklého povrchu, obsahuje asi 30 % anthrachinonů (většinou C-glukosidů; aloin, barbaloin, isobrabaloin,
emodinové glykosidy, volné anthrachinony), dále pryskyřici, aloesin a jeho glykosidy. Terapeuticky se používá při léčbě
atonické obstipace a zpožďování menstruace v dávkách 50 – 200 mg 3× denně. V produkci potravinářských výrobků se
používá jako zdroj přírodních vonných látek. Koncentrace aloinu ve finálním produktu je limitována hladinou 0,1 mg/
kg; 50 mg/kg u alkoholických nápojů. Frukto-oligosacharidy jsou nově vyvinuté oligosacharidy se specifickými fyziologickými
funkcemi; jsou vyráběny chemickou nebo enzymovou modifikací monosacharidů. Frukto-oligosacharidy tvoří komplexní skupinu tzv. neocukrů (kestosa, nystosa, fruktofuranosylnystosa), což jsou směs těchto sacharidů, v nichž jsou dvě nebo tři molekuly
fruktózy navázány na fruktózový zbytek sacharózy vazbou β-2.1 a jsou připravovány biotechnologickými postupy (enzymově) ze sacharózy. Mají 30 – 60 % sladivosti sacharózy. Tyto neocukry jsou zdrojem nižšího množství metabolizovatelné
energie než v případě sacharózy, nevykazují elicitační efekt na pankreatickou sekreci inzulínu, zlepšují profil intestinální
mikroflóry a působí preventivně vůči zubnímu kazu. Jako bezprostřední terapeutické agens (ve smyslu léčiva) se neužívají.
Maximální přípustná dávka směsi neocukrů je u mužů 0,3 g/kg ž. hm. u žen 0,4 g/kg ž. hm. a den (Japonsko). V produkci
potravinářských výrobků se začínají intenzívně používat, zejména v Japonsku.
Herba medicaginis (Medicago sativa, Alfalfa) – nať tolice vojtěšky obsahuje neproteinovou kyselinu L-kanavanin
(0,5 –1,4 %), saponiny (0,5 – 2 %; v čerstvé nati), fenolkarboxylové kyseliny (kávová, ferulová, aj.), katechiny ((+)-gallokatechin,
(-)-epigallokatechin, (-)-epikatechin aj.), triterpenoidy (β-amyrin), kumestrol, vitaminy (C, β-karoten, α- a γ-tokoferoly), běžné
sacharidy, flavonoidy. V terapii je nať používána jako antidiabetický, diuretický prostředek, při hemeralopii, revmatizmu,
křivici. Má baktericidní aktivitu. Terapeutické dávky jsou 2,0 g; 6,0 g. V produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.
Fructus capsici frutescentis (kajenský pepř) – obsahuje silici (estery kyselin valerová, máselné, kapronové), seskviterpeny
(kapsidiol), kapsaicinoidy (0,3 – 1,5 %; vanilylamidy různých kyselin s kapsaicinem), karotenoidy (kapsanthin) a běžné látky
primárního metabolismu. Kapsaicinoidy zvyšují salivaci, tvorbu trávicích enzymů, amylázy a mukopolysacharidů, působí
bakteriostaticky. Používají se při ovlivňování dyspepsií z nedostatku trávicích enzymů, při sníženém tonusu a ochablosti
žaludku, ke zlepšení periferní cirkulace krvi. Terapeutické dávky jsou 3× denně 0,3 g. Výrobce doporučuje použití produktu pro hygienu tlustého střeva. Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
2 tablety ráno a 4 tablety večer. Nutno zapít alespoň půl litrem vody.

Toxicita složek
Při uvedeném dávkování nejsou dosaženy dávky terapeutické, případně dávky, které by byly pro organismus škodlivé
z hlediska metabolické zátěže nebo nežádoucích vedlejších účinků. Fruktózové oligosacharidy jsou látky netoxické. Semena
lnu nejsou vhodná pro použití v těhotenství a při laktaci z důvodu obsahu kyanogenních glykosidů.
Semen plantaginis ovatae je kontraindikováno u pacientů s patologickým zúžením v GIT, střevní obstrukcí (ileus) nebo
potížích s regulací krevního cukru při diabetes mellitus. Listy artyčoku zeleninového se nedoporučují podávat v průběhu
těhotenství a při kojení. Léčivé drogy z Althaea officinalis nejsou toxické ani nemají vedlejší nepříznivé účinky, stejně
tak jako korová droga (Ulmus fulva, syn. U. rubra), kterou lze používat i v průběhu těhotenství a při laktaci. Vysoká dávka
hořčin z kořene hořce žlutého (Gentiana lutea) způsobuje podráždění a překrvení sliznic zažívacího ústrojí. Není vhodné,
aby byla droga používána v těhotenství, omezeně může být použita při laktaci. V průběhu těhotenství a laktace lze Radix
echinaceae purpureae používat v terapeutických dávkách. V případě Aloe gel nebyla pozorována žádná toxicita. Může se
vyskytnout snížení hladiny krevního cukru. V průběhu těhotenství a při laktaci se nedoporučuje produkt používat. V případě
Aloe (Aloes) může docházet k vedlejším účinkům běžným u anthrachinonových laxativ. Anthrachinony jsou ve zvýšené
míře a častém podávání mutagenní a genotoxické (potenciálně kancerogenní). Alkalickou moč zbarvují obsahové látky
drogy do červena. V průběhu těhotenství a laktace nesmí být tak jako ostatní anthrachinonové drogy podáván (možnost
manifestace abortivního efektu). Nať tolice vojtěšky nesmí být používána v těhotenství a při laktaci.
Kumestrol má estrogenní efekt, antifungální aktivitu, je nekompetitivním inhibitorem peroxidasové aktivity a má určitý
teratogenní účinek. Do lidského organismus se však běžně dostává s potravou: je fytoalexinem v sóji (Glycine max) fazolech
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(Phaseolus lunatus, P. vulgaris) a v listech špenátu (Lactuca sativa). Kapsaicinoidy z Capsicum frutescens jsou kontaktně
nebezpečné; při styku se sliznicemi (oko) vyvolávají zánět, v zažívacím traktu mohou způsobit poruchy s průjmy. Obsah
aloe, vojtěšky a papriky je v produktu malý a nehrozí nebezpečí vedlejších účinků.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Z technologického hlediska se nepředpokládá vznik rozkladných produktů a interakcí ve významné míře za předpokladu, že výrobek bude uskladňován v suchém stavu při teplotě do 25 °C za nepřístupu světla a v uzavřené nádobě (jeho
vlhkost nepřestoupí 8 %) a použit nejdéle do 24 měsíců od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Produkt je polykompozitní a je zřejmé, že bude docházet k tichým interakcím mezi obsahovými látkami léčivých drog;
není však předpoklad, že by se tyto interakce projevily negativním efektem na fyziologické pochody člověka. Při používání Semen plantaginis ovatae může být zpomalena resorpce léčiv z GIT; zároveň je u diabetiků nutná úprava dávkování
inzulínu. U jedinců s dráždivým tračníkem může nastat průjem v důsledku podráždění kapsacinoidy, jejichž účinek může
být podpořen anthrachinony z aloe.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Není reálná.

Zhodnocení
Produkt lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.

44

Odborné posudky produktu STARLIFE

FUCOIDAN STAR

#1880

Složení produktu
Produkt obsahuje ve 30 ml, tj. v 1 dávce (mg): White Grape Juice Concentrate – Vitis
vinifera, fructus 15,840, Fulvic Acid 15,000, Pear Juice Concentrate – Pyrus communis,
fructus 7,920, Acaí Puree – Euterpe oleracea, fructus 7,530, Chokeberry Juice Concentrate -Aronia melanocarpa, fructus 3,960, Pomegranate Juice Concentrate – Punica
granátům, fructus 3,960, Mangosteen Juice Concentrate – Garcinia mangostana, fructus
3,780, Apricot Juice Concentrate – Armeniaca vulgaris, fructus 0,780, Blueberry Juice
Concentrate (severoamerická borůvka) Vaccinium myrtillus, fructus 0,780, Dark Grape
Juice Concentrate -Vitis vinifera, fructus 0,780, Fucoidan 0,750, Black Currant Juice
Concentrate – Ribes nigrum, fructus 0,390, Black Raspberry Juice Concentrate – Kubus
fruticosus, fructus 0,390, Elderberry Juice Concentrate – Sambucus nigra, fructus 0,390,
Bilberry Powder (prášek z evropské borůvky) 0,150.
Auxilianty (mg): citronová kyselina 1,200, xanthanová guma 0,630, sorbát draselný
0,420, benzoát draselný 0,420, karmín 0,240, mangostanové aroma 0,210, čištěná
voda. Energetická hodnota neuvedena. Z popisu plyne existence jednoho tržního druhu.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako doplněk stravy.
Šťávy připravené z plodů následujících rostlin, mají modifikační efekt: Vitis vinifera, fructus (White Grape) – monosacharidy, organické ovocné kyseliny, silice (linalol, geraniol, nerol, a-terpineol, fenylethanol), deriváty oleanolové kyseliny,
anthocyany, oligomerní proanthocyanidiny (antioxidační a antiradikálová aktivita), Vitis vinifera, fructus (Dark Grape) – dtto,
Pyrus communis, fructus – monosacharidy, fenolické glykosidy (antioxidační a antiradikálová aktivita), Euterpe oleracea,
fructus – anthocyanové glykosidy, steroly (antioxidační, vasodilatační aktivita, ovlivnění apoptózy, imunomodulační působení), Aronia melanocarpa, fructus – třísloviny, proanthocyanidiny, anthocyany (antioxidační, antiradikálová aktivita),
Punica granatum, fructus – hydrolyzovatelné třísloviny, stopy piperidinových alkaloidů, organické ovocné kyseliny (antioxidační, adstringnetní účinky), Garcinia mangostana, fructus – prášek: fenolické kyseliny, anthocyany, xanthony (antioxidační
a zhášecí radikálová aktivita), Armeniaca vulgaris, fructus – monosacharidy, lithium (kofaktory) Vaccinium myrtillus, fructus
(Blueberry) – třísloviny, anthocyany (antioxidační, zhášecí radikálová aktivita) Vaccinium myrtillus, fructus (Bilberry) – prášek; dtto Ribes nigrum fructus – vitamin C, anthocyany (anitoxidační aktivita), Rubus fruticosus fructus – monosacharidy,
anthocyany (antioxidační, antiradikálové působení) Sambucus nigra, fructus – flavonoidy, anthocyany (antioxidační působení), Fulvinová kyselina – je organickou látkou kyselé povahy, která vzniká při humifikaci biologického materiálu spolu
s různými huminovými kyselinami. V současnosti se připravuje biotechnologicky. Funguje jako přírodní elektrolytová složka,
která může vytvářet rovnováhu a energetický převod v biologických systémech a zlepšovat tak biologickou dostupnost řady
kationtů pro buněčný životní cyklus. Podporuje vytvoření elektrochemické rovnováhy systémem donor-akceptor, působí
jako silný přírodní zametač volných radikálů a antioxidant, má komplexotvorné a rozpouštěcí schopnosti pro řadu elementů a stopových prvků, zvyšuje nutriční dostupnost řadu elektrolytů a jejich využitelnost, katalyzuje enzymové reakce,
stimuluje metabolismus, působí jako detoxikans některých polutantů (Paraquat), podílí se údajné na zvýšení rozpustnosti
oxidu křemičitého, zlepšuje růst tkání, zvyšuje permeabilitu buněčných membrán, metabolismus proteinů, aj.
Tato látka není pokládána za léčivo (dosud spíše za pomocnou látku), a proto nejsou stanoveny její terapeutické limity.
V produkci potravinářských výrobků se v poslední době intenzívně používá.
Fukoidan -fukany (Fukoidany) jsou polymery L-fukosa-4-fosfátu s a-(l 2) vazbami, více nebo méně substituované neutrálními monosacharidy, uronovými kyselinami, nebo jinými sulfatovanými fragmenty. Tento algální heteropolysacharid je
svým funkčním zaměřením blízký mukopolysacharidům a to z pohledu jejich role ve fyziologii hnědých řas: jsou složkou
proteoglykanů, které se jako polydisperzní polymery vyskytují v intercelulárním matrix hnědých řas (Pheophyceae). Uvedený typ proteoglykanů není sice pro člověka fyziologicky aditivní, nicméně v komplexních nutraceutických přípravcích
se vyskytuje.

Tyto fukany mají široké spektrum biologické aktivity; nejintenzivněji byl studován sulfatovaný polysacharid z Fucus
vesiculosus L.:
• Antikoagulační a antitrombotická aktivita: fukoidan z F. vesiculosus L. má specifickou antikoagulační aktivitu 9 – 16
UI/mg, v porovnání s heparinem (167 – 193 UI/mg). Vyšší aktivitou disponuje fukoidan z Laminaria brasiliensis A. B.
JOLY & E. C. OLIVEIRA S nízkým obsahem sulfátů (30 Ul/mg). Antikoagulační a antitrombotická aktivita fukoidanové
frakce se zvyšuje se stoupající molekulovou hmotností a zvyšujícím se podílem sulfátů. Fukoidany mohou také podporovat
fibrinolýzu potenciací plasminogenových aktivátorů. Pravidelné, lineární, sulfatované fukany urychlují antikoagulační
aktivitu která není jednoduchou funkcí změny denzity, ale závisí na přesné struktuře polysacharidů.
• Aktivace trombocytů: Fukoidanové frakce různé molekulární hmotnosti a stupně sulfatace indukují agregaci trombocytů
in vitro. V tomto případě jsou frakce s nízkým obsahem sulfátů účinnější; přitom se ukazuje, že potlačení koagulace
a aktivace destiček jsou rozdílné fenomény a ke změnám dochází na základě strukturálních vztahů v jednotlivých
molekulách (nebo jejich částech). Na druhé straně byly u paviánů zjištěno, že fukoidany u nich působí jako zajímavé
inhibitory trombocytární agregace (in vivo).
• Selektiny: selektiny jsou skupinou lektinů nalezených na povrchu leukocytů (L-selektiny), trombocytů (P-selektiny)
a buněk endotelia (P- a E-selektiny); interagují s oligosacharidy shluklými na buněčném povrchu v průběhu marginace
a pohybu leukocytů před okamžikem adheze, extravasace a migrace na místo infekce. Fukoidany mohou fungovat jako
ligandy jak pro L- nebo P-selektiny, které interagují se sulfatovanými polysacharidy.
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• Zhášecí receptory makrofágu (Macrophage scavenger receptors); makrofágové zhášecí receptory jsou skupinou proteinů
na povrchu makrofágu, které jsou zahrnuty do mechanizmů sorpce složek prováděné makrofágem pro odstraňování
nežádoucích molekulárních fragmentů, jako oxidovaných lipidoproteinů, poškozených buněk a invazních mikroorganismů. Fukoidan je ligandem pro alespoň některé z těchto receptorů spouštějících signální cestu, dependentní na
proteinkinase.
• Růst buněk, migrace, adheze; podobně jako heparin, má fukoidan antiproliferačni účinek na buňky hladkého svalstva
cév. Fukoidanová frakce z Ascophyllum nodosum (L.) LE JOLIS byla aktivnější než heparin. Fukoidany jsou přijímány
buňkami a patrně transportovány do jádra. Surová komerční fukoidanová frakce byla aktivnější než čištěný materiál
a to naznačovalo, že některé vysoce aktivní frakce byly odstraněny purifikací a svědčilo o tom, že specifické struktury
přítomné v rámci této komplexní směsi mohou být spojeny jen s určitými biologickými efekty, sumární efekt je dán
celkovým součtem aktivit směsi. Fukoidan může také modulovat proliferaci fibroblastů a bylo prokázáno, že antiproliferativní a antikoagulační fukoidanové struktury jsou rozdílné. Stav, ve kterém se budou nacházet po aplikaci endotelové buňky je komplexní a závisí na faktoru použitém pro stimulaci proliferace; heparin a fukoidan ovlivňovaly růst
a migraci různě. Fukoidan z této řasy (~16 kDa) se ukázal jako silný modulátor proteolýzy pojivových tkání. Inhibuje
gelatinasu (MMP-2, EC 3. 4. 24.24), stejně tak leukocytární elastasu (EC 3. 4. 21.11, EC 3. 4. 4.7), což vede k ochraně
struktur lidské pokožky vůči enzymové hydrolýze.
• Fertilizace; je důležité poznamenat, že při procesu oplodnění savců se také uplatňují oligosacharidy v zona pellucida
ležící kolem vajíčka a že tyto oligosacharidy jsou fukosylované a sulfatované. Fukoidan, obecně s dalšími sulfatovanými
glykany je silným inhibitorem vazby spermatické buňky na oviduktální monovrstvy.
• Viry; podobně jako jiné sulfatované polysacharidy, může fukoidan inhibovat virovou infekci buněk, jak bylo nedávno
prokázáno v případě Herpes simplex, cytomegaloviru, a HIV, stejně jako pro bovinní virovou diarrhoe. Nastává patrně
kompetice s vazebnými místy pro virus na povrchu buňky.
Výrobce doporučuje použití produktu jako doplněk stravy u osob s vyšší zátěží (a sportovců), které se pohybují v rizikovém režimu pro rychlejší regeneraci organismu (mají určitý antioxidační účinek), stabilizaci imunity organismu, zlepšení
celkového metabolismu organismu a pocitů příjemce (homeostázy). Deklarovaný účinek produktu není v rozporu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
Výrobce doporučuje podávat dospělým osobám l-2× denně po 30 ml (1 odměrka) vodného roztoku.
Produkt není vhodný pro děti do 3 let, těhotné a kojící ženy.

Toxicita složek
Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity.
Kyselina fulvinová nevykazuje nepříznivé vedlejší ani toxické efekty na živočišný organismus. Je možné ji použít
v případě těhotenství i při laktaci.
Fukoidan nepřináší v podané dávce riziko toxicity.
Extrakty zplodů léčivých a potravninářských rostlin – nepřinášejí v podaném množství riziko toxicity.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí; za uvedených podmínek je
stabilita tohoto produktu minimálně 12měsíční.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Není předpoklad, že by u ostatních složek docházelo k interakci ať už mezi sebou nebo enzymovými systému lidského
organismu za vzniku složek s nežádoucím účinkem.

Možnost případného zneužití produktu ve smyslu toxikomanie
Toto zneužití není reálné.

Zhodnocení
Výrobek lze bez výhrad doporučit jako doplněk stravy.
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GLUCOSAMINE STAR

#2722

Složení produktu
Glukosamin hydrochlorid, Cortex uncarii tomentosae (Cat’s Claw, kůra Kočičího
drápu), maltodextrin, stearan hořečnatý, oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Glukosamin je bazickým derivátem glukózy, který se používá jako pomocný prostředek k mírnění zánětu a bolestí při léčbě artritid, ankylózní spondylitidy, tenditidy, bursitidy, degenerativních procesů postihujících meziobratlové ploténky, ačkoliv to nebylo
jednoznačně potvrzeno. Existuje domněnka, že může hrát preemptivní roli ve vývoji
osteoartritidy u osob přes 40 let věku. Významně se podílí na tvorbě, udržovaní funkce
a reparaci chrupavky, šlach a nehtů. Glukosamin stimuluje produkci glukosaminoglukanů
a proteoglukanů, dvou stavebních prvků chrupavky. Látka je většinou podávána ve formě
stabilních solí (síranu, chloridu) nebo jako N-acetylglukosamin.
Doporučené dávky se pohybují v rozmezí 1000 – 3000 mg denně podle podmínek
a stavu příjemce. Vhodná je kombinace s chondroitinem (80 % dávky glukosaminu).
Folium (Cortex, Radix) uncariae tomentosae (používá se list, kůra, kořeny; Cat’s Claw, Una de gato, Paraguayo, Garabato,
Garbato casha, Samento, Toroń, Tambor huasca, Aun huasca, Una de gavilan, Hawk’s claw); tyto drogy obsahují 3β,6β‑7acetoxydihydronomilin, 19α-trihydroxy-urs-12-en-28-ovou kyselinu, 5α-karboxystriktosidin, acetylunkarovou kyselinu,
adipovou kyselinu, alloisopteropodin, allopteropodin, angustin, kampesterol, karboxystriktosidin, katechol, D-(+)‑katechin,
katechitannovou kyselinu, β-sitosterol, korynanthein, korynoxein, dihydrokorynanthein, dihydrokorynanthein-N-oxid, dihydrogambirtannin, ellagovou kyselinu, (-)-epikatechin, gallovou kyselinu, hanadamin, hirsutin, hirsutein, hirsutin-N-oxid, hypericin, 3-iso-19‑epi-ajmalicin, isokorynozein, isomitrafylin, isopteropodin, isorhynchofylin, isorhynchofylin-N-oxid, isorotundifolin, ketounkarovou
kyselinu, mitrafyllin, 11-methoxyyohimbin, oleanolovou kyselinu, ourouparin, oxogambirtannin, pteropodin, cukerné estery kyseliny
chinové, rhynchofyline, rotundifolin, speciofyline, stigmasterol, unkarin, uncarin F, ursolovou kyselinu.
Terapeuticky se používá jako antibakteriální, antimutagenní, antioxidační, protizánětlivý, antitumorózní, antivirový, cytostatický,
depurativní, diuretický, hypotenzívní, imunostimulační a vermifugní prostředek. Je součástí adaptogenních produktů a produktů pro
zvýšení imunity. Terapeutická dávka je 1,0 g; 3,0 g ve formě odvaru. V produkci nutraceutik se v poslední době začíná používat.
Výrobce doporučuje použití produktu k prevenci degenerativních procesů pohybového aparátu a současnému zvýšení imunity.
Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 kapsle 2× denně s jídlem.

Toxicita složek
Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity.
Glukosamin (který je v D-formě základní stavební jednotkou polysacharidů chitinu a chitosanu, běžně používaných
jako dietetických prostředků) nemá významné vedlejší účinky; u citlivých jedinců se může objevit průjem, pálení žáhy,
nechutenství, případně nutkání ke zvracení. Nejsou známy žádné kontraindikace, zabraňující použití této látky. Síran
glukosaminu (samotný nebo v kombinaci s chondroitinem) neinterferuje s NAIDs, acetylsalicylovou kyselinou ani jinými
protizánětlivými nebo analgetickými prostředky. Používání této prostředku může snížit v některých případech příjem nesteroidních protizánětlivých a analgetických prostředků. Produkt není vhodné užívat na lačno. V průběhu těhotenství a při
laktaci je potřeba opatrnosti při užívání produktu. Folium (Cortex, Radix) uncariae tomentosae se nepoužívá v průběhu
těhotenství a při laktaci.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců
od data výroby. V případě nedodržení těchto podmínek dochází k rozkladu především glukosamin hydrochloridu, uvolňují
se rozkladné produkty a v malém množství chlorovodík, který rozkládá další přítomné látky.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Interakce obou složek nejsou v literatuře popisovány a není důvodu předpokládat, že by se mohly vyskytovat.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení
Výrobek doporučuji jako produkt pro sportovní výživu.
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GOLD STAR

#1860

Složení produktu
Cordyceps sinensis (Housenice čínská), Ganoderma lucidum (Lesklokorka lesklá),
maltodextrin, celulóza, Pseudostellaria heterophylla (Pseudostelárie různolist, Zingerber
officinalis (extrakt z kořene zázvoru, Gynostemma pentaphyllum (Gymnostema), oxid
křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je klasifikován (deklarován) jako potravina pro zvláštní výživu.
Cordyceps převážně Cordyceps sinensis (Reishi, Housenice čínská, Clavicipitaceae) –
stromata a mycelium tohoto entomoparazitického rodu jsou jednou z tradičních čínských
drog (ve stejných indikacích se používá i Cordyceps militaris – housenice červená).
Současné produkty se uplatňují v praxi jako imunostimulancia, antidiabetika, antihyperlipidemika, hepatoprotektiva, antiastmatika a dietetika. V myceliu byly nalezeny různé
polysacharidy zpomalující růst některých nádorů, z nichž galaktoglukomannany vykazují
také hypoglykemický efekt u myší s geneticky nebo streptozotocinem podmíněným diabetem. Klinicky bylo zjištěno hepatoprotektivní působení u pacientů s chronickou hepatitidou
B a posthepatitickou cirhózou. Výtažky z drogy také částečně antagonizovaly nefrotoxicitu aminoglykosidových antibiotik
a cyklosporinu A. Rozdílné frakce metanolického extraktu měly jak stimulační tak supresivní účinek na imunitní systém.
Dalšími obsahovými látkami plodnic jsou steroly, D-mannitol, mastné kyseliny, nukleové báze, nukleosidy a jejich deriváty
jako např. cytostatikum kordycepin (3’‑deoxyadenosin) a 3’-amino-3’-deoxyadenosin. Účinky tohoto přírodního léčiva,
běžného v Číně, lze shrnout: u plodnic byly nalezeny antivirové, antitumorové, protizánětlivé účinky, zvýšení imunity,
snížení krevního tlaku, cholesterolu, vlivu stresových faktorů na organismus, pozitivní účinky na oběhový systém, tonizace
ledvin, působení proti bronchiálnímu astmatu, hepatoprotektivní efekt. Zároveň jsou zdrojem chitinu a chitosanu. Toto
probiotikum je používáno buď ve formě samostatného (tekutého) extraktu, nebo se mísí mleté plodnice jednotlivých druhů
do kompozitních produktů. Protože se jedná o materiál běžně používaný v potravinářství, nejsou u něj určovány detailně
terapeutické dávky. Průměrná dávka mletých plodnic housenice je 1800 – 3000 mg/den.
Ganoderma lucidum (Lesklokorka lesklá Ganodermataceae) je dřevokazná houba, v jejíž plodnicích jsou popsány
polysacharidy typu b-(1-6) a (1-3) glukanů a arabinogalaktany. Mají kromě protinádorové také imunostimulační aktivitu.
Zvyšují produkci cytokininů, interleukinů, interferonů a podporují funkci natural killer (NK) buněk a lymfocytů T. Glykany
ganoderany A a B snižovaly koncentraci glukózy v krvi u myší s hyperglykémií, mechanismem spočívajícím ve zvýšení
hladiny inzulínu v plasmě a stimulací jaterních enzymů zodpovědných za metabolismus glukózy. Polysacharidy spolu
s dalšími obsahovými látkami plodnic zmírnily poškození jaterní tkáně u králíků s biliární obstipací a u potkanů intoxikovaných CCl4. U výtažků z této houby byla klinicky prokázána schopnost potlačovat agregabilitu trombocytů a experimentálně u králíků hypotenzívní efekt snížením tonusu sympatiku. Ganodermové kyseliny (směs oxidovaných derivátů
lanosterolu) výrazně inhibovaly biosyntézu cholesterolu. Obsahové látky charakteru triterpenů potlačovaly aktivitu ACE.
Plodnice tohoto druhu houby jsou v Číně (a v asijské oblasti) používány po dlouhou dobu jako léčivo, jehož účinky lze
shrnout: byly u nich nalezeny antivirové, antitumorové, zvýšení imunity, libida, snížení krevního tlaku, cholesterolu, vlivu
stresových faktorů na organismus, pozitivní účinky na oběhový systém, tonizace ledvin, působení proti bronchiálnímu
astmatu, hepatoprotektivní efekt. Zároveň jsou zdrojem chitinu a chitosanu. Toto probiotikum je používáno buď ve formě
samostatného (tekutého) extraktu, nebo se mísí mleté plodnice jednotlivých druhů do kompozitních produktů. Protože se
jedná o materiál běžně používaný v potravinářství, nejsou u něj určovány detailně terapeutické dávky. Průměrná dávka
mletých plodnic lesklokorky je 1800 – 3000 mg/den. Obě houby jsou známy a pěstovány také v západní Evropě.
Herba (Folium) gynostemmae (Gynostemma pentaphyllum, gynostema) je rostlinou používanou v tradiční čínské medicíně; roste v jižních provinciích Číny. Z nadzemní části byly izolovány rutin, ombuosid, malonová kyselina, β-sitosterol,
isofukosterol, hlavními účinnými látkami jsou však triteprenoidní saponiny dammaranového typu souhrně pojmenované
jako gypenosidy, saponin gypentonosid aj. Obsahové látky gynostemmy působí proti vývoji experimentálních neoplasmat
u lícních vaků křečků. 2% vodný extrakt (podávaný jako pití) měl preventivní efekt vůči vývoji (blokoval ho) esofagálního karcinomu potkanů. Metodou flow cytometry bylo při studiu čínských léčivých rostlin na metabolismus nukleových
kyselin, proteiny a buněčný cyklus zjištěno, že obsahové látky gynostemy tlumí výrazně růst buněk lidského plicního
adenokarcinomu. Saponiny gynostemy mají pozitivní vliv na imunologické ukazatele u pacientů s rakovinou; jedná se
o výborný imunostimulátor. Látky mají také protektivní efekt na zvířata ozářená gama-zářením: napomáhají normalizaci
leukocytů, GOT, GPT a IgG v séru. U těchto saponinů bylo nalezeno preventivní působení vůči chorobám oběhového
systému. Při studiu tradiční čínské medicíny, které působí snížení hladiny lipidů v séru bylo zjištěno, že vodné extrakty
z gynostemy snižují hladinu triacylglycerolů a cholesterolu. Vodný extrakt z nadzemní části má také antitrombotické účinky,
aktivní složka byla už nalezena. V klinickém pokuse bylo zjištěno, že tato léčivá droga (ve formě kompozitního produktu
Yinchen Wuling Powder) má antihyperlipidemický a antioxidační účinek, působí proti peroxidaci lipidů a zvyšuje aktivitu
glutathion-peroxidasy. Tento antioxidační účinek gypenosidů byl demonstrován na různých modelech oxidativního stresu
fagocytů jaterních mikrosomů a cévních endoteliálních buněk; výrazný protektivní účinek může být využit k prevenci a léčbě různých nemocí jako je ateroskleróza, jaterních choroby a zánět. Pro produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.
Terapeutické dávky jsou minimálně 1,5 g; 4,5 g denně.
Rhizoma zingiberi (Ginger) – oddenky obsahují silici (1 – 3 %; β-bisabolen, zingiberen, znigiberol, větší množství
monoterpenických uhlovodíků, alkoholů a aldehydů), homology gingerolu (asi 33 %), homology shogaolu, zingeron, tuky
(6 – 8 %; mastné kyseliny atd.), sacharidy (škrob až 50 %), aminokyseliny, proteiny, vitaminy, minerály. Oddenky zázvoru
se používají jako karminativum, diaforetikum a spasmolytikum při kolikách, dyspepsii s flatulencí a intestinálních kolikách.
Používá se také preventivně k zabránění cestovní nevolnosti. Průměrné terapeutické dávky jsou 0,25 – 1 g, 3× denně.
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Droga se používá při produkci potravinářských výrobků. Výrobce doporučuje použití produktu pro zvýšení síly, energie
a vitality. Předpokládaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 – 3 tablety 2× denně. Při zvýšené zátěži až 6 – 8 tablet 2 – 3× denně.

Toxicita složek
Složky produktu v uvedeném množství a doporučeném dávkování nepřinášejí riziko toxicity. Toxicita, vedlejší reakce,
interakce a kontraindikace u plodnic Cordyceps sinensis a Ganoderma lucidum nejsou známy, u Gynostemma pentaphyllum nejsou popisovány. Vysoké dávky zázvoru (Zingiber officinale) mohou interferovat s kardiotonickými glykosidy,
antidiabetiky a antikoagulancii. V průběhu těhotenství a laktace nesmí být používán.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců
od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Není předpoklad, že by u ostatních složek docházelo k interakci ať už mezi sebou nebo enzymovými systému lidského
organismu za vzniku složek s nežádoucím účinkem.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Není reálná.

Zhodnocení
Produkt lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.

Odborné posudky produktu STARLIFE
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HARD WOOD STAR

#1666

Složení produktu
Produkt obsahuje: Tribulus terrestris extrakt (40 % saponinů; Rhodiola rosea extrakt;
Piper nigrum (plod); taurin; vitamin E (tokoferylacetat); Zn (jako glukonát); Cu (jako glukonát); Mn (jako sulfát); Se (jako kvasnice obohacené selenem).
Auxilianty: rýžová mouka; magnesium-stearat (přírodní); oxid křemičitý; želetina
(kapsle).
Energetická hodnota neuvedena.
Z popisu plyne existence jednoho tržního druhu.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako doplněk stravy.
Tribulus terrestris resp. extrakt z Herba (semen) tribuli (Tribulus terrestris, Tribulus)
– nať a plody obsahují saponiny (průměrně 2,5 %, počítáno jako protodisocin), stopy harmanových alkaloidů, flavonoidy (kemferol 3-glukosid, 3-rutinosid, 3-b-D(6“-p-kumaroyl)
glukosid, rutin, astragalin), vitamin C, třísloviny, mastný olej (57 % kyseliny linolové, 27
% olejové, 16 % palmitové a stearové), malé množství silice, pryskyřice, dusičnany. Rostlina roste v části východní Evropy, Africe a Americe, je používána ke zvýšení svalové síly a posílení libida jako tonikum
a afrodisiakum, ke snížení projevů koitální i reprodukční impotence, při edémech, onemocnění jater, ledvin (rostlinné
diuretikum, při potížích s mikcí a při ledvinových kamenech).
Za hlavní obsahové látky lze považovat deriváty cholestanu, ergostanu a především spirostanu; tyto sapogeniny (a saponiny, které mají velmi různorodou cukernou složku) poskytují po kyselé hydrolýze diosgenin, gitogenin, chlorogenin,
ruskogenin, 25-D-spirosta-3,5-dien, deoxydiosgenin, diosgenindiglukorhamnosid, dioscin, terrestrosid F a řadu dalších.
V humánních pokusech se směs saponinů a sapogeninů ukázala jako promotor zvýšení hladiny testosteronu. V dávce
750 mg/den se zvýšila hladina LH u mužů z 14,34 IU/ml na 24,75 IU/ml (72% zvýšení), v případě volného testosteronu
z 0,600 ng/ml na 0,845 ng/ml (41% zvýšení). Normální krevní hladina celkového testosteronu se u mužů pohybuje mezi
3,00 – 10,00 ng/ml. Pozitivní výsledky byly nalezeny u mužů s profilem spermiogramu nevýhodným z hlediska funkčnosti
spermií; došlo ke zvýšení hladiny testosteronu v organismu zvýšením produkce luteinizačního hormonu (LH) hypofýzou,
zvýšení libida, zintenzívnění erekce, objemu semene a množství spermií v něm, zároveň ke zvýšení sexuální výkonnosti
a aktivity u těchto mužů.
U žen zvyšují látky libido, zlepšují proces ovulace, snižují úroveň vasomotorických symptomů, doprovázejících menopauzu, redukují apatii a agresivitu.
Americká a bulharská sportovní literatura tvrdí, že obsahové látky Tribulus terrestris pomáhají tímto nehormonálním
zásahem zvýšit atletickou výkonnost; je to velmi pravděpodobné. Ve sportovních kruzích západní Evropy a zejména Ameriky je tento produkt používán velmi široce, stejně tak ve formě nutraceutik, především v USA.
Průměrná terapeutická dávka suchého výtažku je 750 – 1500 mg/den. Existuje ve formě léčivých produktů (v Evropě
znám produkt Tribestan, Bulharsko, používaný v indikacích snížení sexuální aktivity).
Rhodiola rosea resp. extrakt z oddenků Rhizomata rhodiolae cum radicibus – s kořeny rozchodnice růžové (Crassulaceae) obsahuje flavonoidy (tricin a kemferol a jejich glykosidy, kvercetin, rutin, rhodiosin, rhodiolin, 8-methylherbacetin),
cinnamylalkohol a jeho glykosidy (cinnamylalkohol, rosin, rosavin, rosarin), jednoduché fenolické sloučeniny (p-tyrosol,
rhodiolosid), monoterpeny (rosiridol, rosiridin) a steroly (b-sirosterol, daukosterin).
Obsahové látky působí adaptogenně (rhodiolosid, p-tyrosol), stimulují CNS u nemocných s neurastenií, neurózami
a depresemi, kde zlepšují vnímání, paměť, odstraňují psychickou předrážděnost a nepříjemné pocity v srdeční oblasti,
zvyšují imunitu, mají gastroprotektivní účinky. Produkty se používají u pacientů v rekonvalescenci po chirurgických zákrocích, jako adjuvans při léčbě parkinsonismu, infekčních onemocněních jater, při lehké formě diabetes mellitus a pohlavní
impotenci psychického původu. Profylakticky se podávají lidem, jejichž práce vyžaduje zvýšenou psychickou zátěž, nebo
kteří jsou vystaveni nadměrnému hluku. Často se používá v geriatrii.
Obvyklá terapeutická dávka se pohybuje v rozmezí 1 – 2 g kořenů 3× denně ve formě nálevu nebo tekutého extraktu.
V produkci potravinářských výrobků (nutraceutik) se v zahraničí používá.
Piper nigrum resp. Fructus piperis (nigri), Piperaceae (černý pepř – obchodní černá forma) -plody černé obchodní
odrůdy jsou připravovány sušením nezralých plodů černého pepře. Jsou slabě aromatické, ostré chuti. Obsahují silici
(1,2‑3,6 %; komplikovaná směs z 90 % tvořená uhlovodíkovou frakcí: sabinenem, limonenem, karyofylenem, 3-karenem
aj., dále fenylpropanoidy – piperonalem, eugenolem, safrolem aj.). Obsahuje ostře chutnající amidy karboxylových kyselin
(hlavně piperin, 5 – 10 %), škrob, olej.
Obsahové látky dráždí termoreceptory a sliznici zažívacího ústrojí (zvýšení sekrece žaludku a střev); jako digestivum
a karminativum je však dnes už obsoletní. Dráždění abdominální oblasti a její překrvování (také při vylučování látek močí)
může vést k určité erektilní pohotovosti.
V produkci potravinářských výrobků se používá; jedná se o běžnou kořeninu.
Střední terapeutická dávka je 1 g maximálně 2× denně.
Taurin (2-ethylaminosulfonová kyselina) je produktem odbourávání sirných aminokyselin, je to druhá nejčastěji se vyskytující aminokyselina ve svalovině. Jeho metabolismus je velmi významný v oční sítnici, tkáni, která je svým komplexním
metabolickým procesem stejně citlivá jako tkáň mozková. Na mozkovém metabolismu se podílí pozitivně zejména ve
smyslu prevence křečových stavů, zvyšuje psychickou odolnost a patrně i výkonnost, bývá přidávána při fyzickém vyčerpání (sportovci), v průběhu andropauzy a jako součást produktů s adaptogenním účinkem. Je vázán na žluč a připisuje se
mu řada fyziologických efektů, dosud však není jisté, zda se jedná o látky esenciální.
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Z hlediska léčiva je přidáván do produktů pro parenterální výživu zejména u novorozenců s nízkou porodní hmotností. Je přidáván také do produktů podávaných při kardiovaskulárních a metabolických chorobách. Do produktů sportovní
výživy je přidáván pro zlepšení svalové výkonnosti.
Terapeutická dávka není jednoznačně stanovena; podle názoru posuzovatele lze o ní uvažovat při minimální hranici
3 g denně (p. o., dospělí).
Vitamin E (nejčastěji D,L-a-tokoferolacetát) je ve formě acetátu stabilní. V organismu působí jako významný intracelulární antioxidant a zhášeč volných. Avitaminóza se projevuje v reprodukčním systému, svalstvu a kardiovaskulárním
systému. Je lipofilní, resorbuje se z GIT, prochází placentární bariérou.
Používá se v mnoha oblastech infertility, při atrofii dýchacích cest a zažívacího ústrojí, doplňkově při percepčních
poruchách sluchu, při neurastenii, degenerativních proliferačních změnách kloubního systému, sekundární svalové insuficienci a myopatii, jako adjuvans při některých endokrinních poruchách (hypogonadizmu, thyreotoxikózách aj.), poruchách
výživy, malabsorpčním syndromu, chronických aktivních hepatitidách, jako adjuvans při léčbě některých parodontopatií.
Může se uplatnit při adjuvantní terapii sexuálních dysfunkcí, zejména v andropauze.
Maximální terapeutická dávka jsou 2 g/den.
Zinek – Zn2+ (ve formě solí) je jedním z nejdůležitějších stopových prvků, je katalytickou součástí více než 200 enzymů, strukturní součástí řady proteinů, hormonů, neuropeptidů a hormonálních receptorů, patrně i polynukleotidů, podílí
se na řízení buněčné smrti, účastní se na dělení a diferenciaci buněk, transkripci genů, funkci biomembrán. Má významný
vliv na imunitní systém, podporuje činnost mužských pohlavních orgánů (prostaty), používá se při mužské neplodnosti,
pohlavní impotenci, rhemumatodiní artritidě zvyšuje odolnost organismu vůči infekčním chorobám (chřipce) a je de facto
regulátorem věku člověka. Má pozitivní vliv u pacientů po prodělaném myokardiálním infarktu, orálně (síran zinečnatý)
se používá při terapii acne vulgaris a acrodermatitis enteropathica. Bylo také zjištěno, že zvyšuje sílu a výdrž u atletů.
V produkci potravinářských výrobků (nutraceutik) se používá.
Denní tolerovaná hygienická dávka je 20 mg.
Měď (Cu2+) je součástí mnoha enzymů, napomáhá tvorbě erytrocytů, spolupůsobí s askorbovou kyselinou při tvorbě
elastinu. Nedostatek mědi se projevuje celkovou zemdleností, narušením procesu dýchání a tvorbou kožních ulcerací.
Biologická dostupnost mědi se zvyšuje v přítomnosti kobaltu, železa (Fe2+) a zinku.
Mangan (Mn2+) je aktivátorem některých enzymů, hraje významnou roli v metabolismu sacharidů a tuků. Je důležitý pro
normální vývoj kostry, podporuje produkci pohlavních hormonů. Jeho deficit se projevuje paralýzou, křečemi, závratěmi,
ataxií, u dětí také slepotou a hluchotou. Rozvíjí se diabetes, dochází ke ztrátě citlivosti sluchu.
Biologická dostupnost manganu se zvyšuje v přítomnosti thiaminu, tokoferolu, vápníku a fosforu.
Selen je součástí některých enzymových systémů (glutathion-reduktázových), které se významně podílejí na eliminaci
volných kyslíkových radikálů (působí antioxidačně), vznikajících v organismu v průběhu chemického (kouření, pití alkoholu) nebo fyzikálního stresu (intenzívní fyzická zátěž). Tyto seleno-enzymové komplexy se spolu s tokoferolem (antioxidační účinky jsou synergizovány) podílejí na zajištění elasticity tkání, lepší využití kyslíku srdečním svalem, zasahují do
metabolické kaskády arachidonové kyseliny (některé z těchto metabolitů potom brání nadměrné srážlivosti krve a udržují
fyziologický tonus dělohy v těhotenství). Nejvyšší koncentrace selenu u mužů je v testes, kde je potřebný patrně z důvodu
fyziologického metabolizmu. Karence způsobuje náchylnost vůči infekčním nemocem, zvyšuje riziko onemocnění kardiovaskulárního systému, organismus je predisponován ke vzniku novotvarů a tento nedostatek se podílí na metabolických
poruchách funkce štítné žlázy.
Výrobce doporučuje použití produktu pro zlepšení celkového stavu organismu mužů zejména při cyklickém strasu
a v andropauze, které může přispět ke zlepšení jejich sexuální aktivity.
Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
Výrobce doporučuje podávat dospělým osobám 1 kapsli denně, nejlépe mezi jídly, zapít vodou.

Toxicita složek
Podle dosažitelných údajů nepřinášejí složky produktu v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým
jedincům riziko toxicity.
Při použití oddenků s kořeny Rhodiola rosea se někdy objevují (u citlivých osob) jako vedlejší účinky mírná excitace,
nespavost (výjimečně somnolence). V průběhu těhotenství není vhodné rostlinu podávat a při laktaci může být droga
používána jen s největší opatrností.
Piper nigrum, resp. Fructus piperis (nigri) způsobuje ve vyšších dávkách (může to být už nad 50 mg jednorázově) podráždění slinných žláz, zažívacího a urogenitálního ústrojí.
Taurin je látka bez vedlejších nebo toxických účinků.
Vitamin E není v použité dávce látkou toxickou, ani látkou vykazující nežádoucí nebo vedlejší účinky.
Zinek, měď, mangan a selen nejsou v uvedených dávkách pro zdravého člověka látkami toxickými, anei nepřinášejí
žádné významné interakce.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Možnost vzniku rozkladných produktů se ve významné míře nepředpokládá.
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51

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Není předpoklad, že by u použitých složek docházelo k interakci se složkami potravy nebo exogenně podanými léčivy
nebo enzymovými systému lidského organismu za vzniku nežádoucích účinků. Podávaná množství jsou relativně nízká
(neterapeutická) a odborná impaktovaná literatura nedávné doby se o žádných takovýchto interakcích nezmiňuje.

Možnost případného zneužití produktu ve smyslu toxikomanie
Toto zneužití není reálné.

Zhodnocení
Produkt má má poměrně široké spektrum účinku: antioxidační (vitamin E, selen), ergogenní (taurin), adaptogenní (Rhodiola rosea), afrodisiakální (Tribulus terrestris, Piper nigrum), působí příznivě na metabolizmus v testes (Zn, Se, vitamin E)
a zasahuje celkově příznivě do enzymového metabolizmu (Se, Zn, Cu, Mn, vitamin E).
Výrobek lze doporučit jako doplněk stravy.
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CHITOSAN STAR

#1025

Složení produktu
Chitosan, maltodextrin, arabinogalaktan, kyselina askorbová, oxid křemičitý, stearan
hořečnatý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Chitosan je polysacharid složený z jednotek D-glukosaminu; je to z určité části deacetylovaný produkt polysacharidu chitinu; tato dvojice chitin-chitosan je součástí stavebního
stromatu členovců a garnátů (z nichž se také průmyslově získávají) a je základní stavební
látkou buněčné stěny vyšších hub (třídy Basidiomycetae). Chitosan (velmi často je ve
směsi s chitinem) je pokládán za „vlákninu“, která má výraznou schopnost sorbovat v GIT
určitou frakci tuků a žlučových kyselin. Tento mechanismus je vykládán intoměničovým
charakterem látky: bazické aminoskupiny vážou žlučové kyseliny a jejich fragmenty;
aby byl zachován enterohepatální oběh žlučových kyselin, musí být proto v organismu
rozkládán cholesterol (a tím se do jisté míry snižuje jeho cirkulující množství). Při této
inaktivaci žlučových kyselin ve střevě se snižuje emulgační schopnost střevního obsahu
pro tuky, které zůstávají zčásti nevstřebány a odcházejí stolicí.
Antihypercholesterolemický a antihyperlipidemický účinek uvedených polysacharidů je poněkud komplexnější než
bylo zjednodušeně uvedeno, protože se většinou používají jako zdroj chitinových látek přírodní materiály (např. mleté
plodnice hlívy ústřičné), obsahující synergizující látky, působící jiným mechanismem. Chitosanu a chitinu je věnována
velká experimentální pozornost; pro zmínku lze uvést zjištění, že funguje jako inhibitor resorpce tuků, je to biokompatibilní
a biodegradabilní materiál inhibitor digesce tuků a jejich vychytávač. Chitosan údajně lépe vychytává tuky než některá
léčiva používané ke snížení hladin cholesterolu (a tuků) pojme 4 – 6× větší množství lipidů vzhledem k vlastní hmotnosti,
snižuje hladinu cholesterolu a triglycerolů a je to látka bezpečná. Chitosan podaný perorálně má antihyperukemický účinek.
Lze ho s tímto cílem přidávat přímo do potravy. Rovněž je referováno o pozitivním vlivu chitosanu z hlediska ochrany
jaterního parenchymu a další účinky.
L-askorbová kyselina je esenciální vitamin v lidském těle nesyntetizovaný s významnými antioxidačními vlastnostmi,
podporuje hojení ran a kostí, uplatňuje se v biosyntéze kortikoidních hormonů a potlačuje vliv negativních stresových
faktorů na organismus. Zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Jeho zvýšené podávání je efektivní ve vyšším
věku, při těžké a stresující práci, u sportovců v období maximálního zatížení, při vysoce bílkovinné a vysoce tukové stravě,
preventivně ke zvýšení imunorezistence, při prevenci infekcí horních dýchacích cest, zejména u osob ve ztížených pracovních podmínkách. Výrobce doporučuje použití produktu pro sorpci tuku a cholesterolu ze zažívacího ústrojí a zlepšení
jeho funkce. Předpokládaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
3 kapsle 2× denně 10 minut před jídlem. Při podávání vitaminu C se zvyšuje účinek produktu. Děti od 3 let 1 tableta
denně.

Toxicita složek
Dávky L-askorbové kyseliny doporučené v tomto produktu, nepřinášejí riziko vedlejších účinků. Pokud však uživatel
přijme doporučení výrobce, pak je třeba vzít v úvahu, že při vyšších dávkách L-askorbové kyseliny dochází k iritaci esofagální
a žaludeční sliznice s nauzeou (případně zvracením), vzniká exantém, bolest hlavy, celková slabost, nespavost, průjem.
Tvoří se renální kalkuly, vyvíjí hyperoxalémie, glykosurie. U alergiků se může vyvinout ekzém, kopřivka, až astmatické
záchvaty. Děti matek, které používaly v těhotenství vysoké dávky látky, mívají paradoxně avitaminózu C.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců
od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Nejsou pravděpodobné.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Není reálná.

Zhodnocení
Výrobek lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.
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CHLOROPHYLL STAR

#2709

Složení produktu
Olej ze sojových bobů, želatina, glycerin, chlorofyl, voda, oxid křemičitý.
Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Chlorofyl (Chlorofylin) je obecný název pro skupinu zelených barviv vyšších rostlin, které se
skládají ze čtyř pyrolových jader, tvořících porfyrinový skelet centrálně spojený atomem hořčíku
(a zároveň spojen s fytylovým zbytkem). Chlorofyly zachycují světelnou energii určité vlnové
délky a za přítomnosti vody a oxidu uhličitého vytvářejí zásobní látky v buňkách autotrofních
organismů – sacharidy (škroby). Chlorofyly jsou v čistém stavu vysoce viskózní, temně zelené
hmoty, které nacházejí stále větší praktické uplatnění. Zevně se směs těchto látek (izolovány
např. z nati vojtěšky, kopřivy, listů špenátu aj. rostlinného materiálu) používají do zubních past
a zubních prášků, má deodorizační efekt, který může být využit při omývání různých částí těla, jež
potom ztrácí zápach. Vnitřně nalezly použití pro zlepšení činnosti oběhového systému, GIT, reprodukčního systému (u žen), respiračního a imunitního systému, napomáhá výstavbě struktury
zevní části buněčné membrány. Chlorofyl se uplatňuje při tvorbě krve, zlepšuje její přenašečovou
kapacitu pro kyslík a zlepšuje metabolismus organismu. Z GIT se však obtížně vstřebává: zhruba 95 % látky je rozkládána na feofytin
a kation Mg2+, který se pak vstřebává. Chlorofyly jsou látkami ve vodě nerozpustnými. Z tohoto důvodu bývají dále zpracovány: obměnou molekuly rozštěpením vazby mezi C9 a C10 v kyselém prostředí vzniká chlorofylin (zároveň se odstraní diterpenický alkohol
fytol a zmýdelní se esterové vazby); stejně tak jako chlorofyl je barevně nevýrazný a citlivý na světlo. Z tohoto důvodu se vyměňuje
Mg2+ za Cu2+ (což je provedeno snadno) za vzniku Cu‑chlorofylinu – barevně intenzívní látky (EU-Richtlinie Farbstoffe, Anhang V,Teil
1: E141), používaný ve formě trojsodné soli (při hydrolýzy nativního chlorofylu vznikají tři karboxyly) k barvení konzervované zelené
zeleniny a uvažuje se o něm také jako o léčivu.
Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 tobolka 2× denně s jídlem.

Toxicita složek
Složky produktu nepřinášejí v doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity za předpokladu, že jsou dodrženy hygienické
limity pro dávkování Cu v ČR. Při aplikaci této látky je třeba brát v úvahu zastoupení Cu2+ v podané dávce a její denní hygienický limit
tolerovaný v ČR formou přívodu potravními doplňky (1000 mg čistého komplexu Cu-chlorofylinu obsahuje maximálně 89,2 mg
Cu; tzn., že k dosažení denní tolerované dávky Cu je možné podat 22,5 mg čistého Cu-chlorofylinu). Čistota komerčního produktu
používaného pro přípravu potravin pro zvláštžní výživu však nebývá 100% a z tohoto důvodu je nutné provést stanovení obsahu
Cu validní analytickou metodou a při dávkování vzít v úvahu tyto hodnoty hodnoty.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván
při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Interakce nejsou pravděpodobné.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Tato možnost není reálná.

Zhodnocení
Výrobek doporučuji jako produkt pro sportovní výživu.
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IMMUNITY STAR

#1180

Složení produktu
Maltodextrin, Echinacea Purpurea Root (kořeny třapatky nachové), Folium rosmarini
(listy rozmarýny lékařské), Folium thymi (nať tymiánu), Herba hyssopi (nať yzopu lékařského), Hawthorne Berry (plody hlohu), Irish moss (červená řasa), Folium verbasci (listy
divizny), Radix Panax Ginseng (kořeny všehoje ženšenového), vanilkové aroma, stearan
hořečnatý, oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Radix echinaceae purpureae (Echinacea purpurea; Echinacea Purpurea Root) – kořeny
třapatky nachové obsahují silici, glykosidy (deriváty kávové kyseliny – echinakosid,
0,5 – 1 %; kyseliny chinové), polyiiny, terpenoidy (garmakranového a guajanového typu),
alkylamidy (echinacein, isobutylamidy), alkaloidy pyrrolizidinového typu (0,006 %; isotussilagin, tussilagin, sacharidy inulin, fruktózu, glukózu), polysacharidy (echinacin aj.),
betain, mastné kyseliny, fytosteroly, pryskyřici. Používají se jako antiseptický, antivirový
prostředek a pro rozšíření periferních cév. V lidovém léčitelství byl používán při léčbě
furunklů, při septikémii (výskytu bakterií v krvi z důvodu infekčního zánětu žil), kataru nosohltanu, výtokům hnisu, zánětu
mandlů, specificky pro léčbu nežitů, karbunklů a abscesů. U této drogy je zmiňována imunostimulační aktivita. Průměrná
terapeutická dávka je 1,0 g; 3,0 g. K produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.
Folium rosmarini (Rosemary) – listy obsahují silici (0,5 %; α- a β-pinen, kamfen, limonen, kafr), flavonoidy (diosmetin,
diosmin, genkwanin aj.), fenolkarbonové kyseliny (kávovou, chlorogenovou, neochlorogenovou, rosmarinovou), triterpeny
(ursolovou a oleanolovou kyselinu). Silice má antifungální a antibakteriální aktivitu (Staphylococcus aureus, E. coli, Lactobacillus brevis), uvolňuje křeče hladkého svalstva zažívacího ústrojí, kyselina rosmarinová zasahuje do kaskády kyseliny
arachidonové, působí protizánětlivě, má antioxidační a antigonadropní účinky. Flavonoidy (diosmin) snižují propustnost
krevních kapilár. Užívá se při chronických poruchách zažívání, nedostatečné tvorbě žluči, plynatosti spojené s kolikami
a křečemi v zažívacím ústrojí zejména v geriatrické praxi – zlepšuje psychický a fyzický stav odstraněním pocitu únavy
psychogenního původu, při rekonvalescenci, při chronických poruchách oběhového systému. Působí močopudně, přidává
se do aromatických koupelí k tonizaci organismu. Průměrná terapeutická dávka je 2 – 4 g, 2 – 3× denně. Droga se prakticky
nepoužívá při produkci potravinářských výrobků.
Folium thymi (Thyme) – listy, obsahuje silici (1,0 – 2,5 %; thymol, karvakrol, p-cymen, g-terpinen, limonen aj.), třísloviny, flavonoidy, triterpeny (oleanolovou a ursulovou kyselinu), organické kyseliny (kávovou, chlorogenovou), saponiny
(tzv. thymus-saponin, kyselinu tymiánovou), pryskyřice. Thymol, karvakrol a flavonoidy mají antitusické, expektorační
a spasmolytické účinky. Flavonoidy působí blokádu vápníkového kanálu, potencují antimikrobiální účinek thymolu, thymol
má anthelmintické, antibakteriální a antifungální vlastnosti, sumární extrakt vykazuje analgetické a antipyretické účinky.
Droga se používá pro zlepšení odkašlávání a k desinfekci dýchacích cest, současně se zvyšuje sekrece hlenu. Podává
se při nechutenství se sníženou žaludeční kyselostí, k zabránění přemnožení střevní flóry, k uvolnění křečí v zažívacím
ústrojí, plynů, proti střevním parazitům a některým houbám. Průměrná terapeutická dávky je 1 – 4 g 3× denně. V produkci
potravinářských výrobků se nepoužívá.
Herba hyssopi (Hyssop Herb) – obsahuje silici (0,9 %), flavonoidy (hesperidin, disomin), třísloviny (8 %), triterpenoidní
kyseliny (oleanolovou, ursulovou). Obsahové látky zastavují centrálním působením pocení, silice a flavonoidy působí proti
zánětlivým procesům v močových cestách, tento účinek podporují třísloviny. Silice zvyšuje tvorba žaludečních šťáv, zlepšuje trávení, působí expektoračně a bakteriostaticky. Má také centrálně stimulační účinky. Yzop se používá při nadměrném
pocení, nepříjemných pocitech při přechodu, při zánětlivých procesech v močových cestách, mikrobiálních dyspepsiích,
kdy zároveň zvyšuje vylučování žaludečních šťáv, zlepšuje trávení a chuť k jídlu a uvolňuje nadměrně produkované střevní
plyny. Droga působí expektoračně a desinfekčně při chronických respiračních chorobách. Má tonické účinky využívané
v geriatrii. Terapeuticky se podávají 2 – 3 g, 3× denně (nálev). Používá se při produkci potravinářských výrobků.
Carrageen (Irish Moss) – červená řasa (Chondrus crispus, Gigartina mamillosa) obsahuje asi 45 % slizu (polymerů galaktózy zčásti esterifikovaných kyselinou sírovou); částečně se rozpouští už ve studené vodě. Tyto polymery jsou v droze
přítomné ve formě tzv. karageninů, tj. draselných, sodných a hořečnatých solí. Dále obsahuje proteiny a malé množství
jódu a brómu. Karagen je ve formě odvaru mucilaginozem, při chřipkách, kašli, nachlazení a při průjmech. Terapeutická
dávka není stanovena. Při produkci potravinářských výrobků se významně používá.
Folium verbasci (Verbascum densiflorum, syn. V. thapsiforme, dále V. phlomoides, Mullein Leaf) – listy těchto dvou
oficinálních divizen obsahují iridoidy (aukubin a jemu podobné látky), saponiny (s kyselým, oleanenovým aglykonem),
flavonoidy (disomin, hesperidinové glykosidy), sacharidy (galaktitol, sacharózu, rafinózu a stachyózu) a polysacharidy
(slizy). Listy divizen se v evropské terapii (ani v lidovém léčitelství) nikdy nepoužívaly a nepoužívají, vždy byly zásadně
používány květy. Ze spektra obsahových látek lze předpokládat, že jejich účinek může být podobný účinkům květů:
mohou působit jako mucilaginózum, expektorans a disponovat slabým protizánětlivým účinkem. Obsah účinných látek
(v porovnání s květy) není v literatuře uváděn. Terapeutickou dávku lze předpokládat v výši 3,0 g; 9,0 g. V produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.
Fructus crataegi (Crataegus spp.) – plody hlohu obsahují triterpeny (kyselinu krategolovou, ursulovou, oleanolovou),
purinové baze (adenin, adenosid, guanin), aminy (acetylcholin, cholin, trimethylamin, kolamin), flavonoidy (0,8 – 1,6 %;
hyperosid, rhamnosid vitexinu, kvercetin, vitexin), anthokyany, vitaminy B a C, saponiny, třísloviny, pektiny. Obsahové
látky ovlivňují pozitivně srdečně-cévní systém, rozšiřují koronární cévy, zpelpšují průtok krve srdcem, mají mírné negativně chronotropní a pozitivně inotropní účinky, zvyšují minutový objem srdeční, zvyšují cirkulaci krve v organismu,
mají muskulotropní a neurotropní účinek. Mírně snižují krevní tlak při hypertenzi, zvyšují vylučování moči. V produkci
potravinářských výrobků se nepoužívají. Průměrná terapeutická dávky je 1,5 g; 4,5 g.
Odborné posudky produktu STARLIFE
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Panax ginseng (Všehoj ženšenový) poskytuje kořenovou léčivou drogu. Usušené kořeny obsahují terpenoidy (ginsenosidy-panaxosidy) charakteru saponinů založené na struktuře protopanaxadiolu, protopanaxatriolu a oleanolové kyseliny,
seskviterpeny a seskviterpenické laktony, plyiny, steroly, polysacharidy (pektiny a glukany), mono- a oligosacharidy,
vitaminy, tuky a minerály. Výtažky z kořenů se používají jako stimulans, tonikum, metabolikum, antisklerotikum, antidiabetikum, především však jako adaptogenní prostředek vůči nepříznivému působení stresových faktorů na organismus.
V indikaci léčiva se podává: krátkodobě (mladým a zdravým jedincům) 0,5 – 1,0 g kořenů denně po dobu 15 – 20 dnů
(ráno 2 hodiny před jídlem, večer ne déle než 2 hodiny po jídle) a dlouhodobě (starým pacientům) 0,4 – 0,8 g kořeně
denně, může být podáván bez přestávky. Ve sportu se využívá jeho adaptogenních účinků při fyzickém zatížení (fyzickém
stresu), stimulačních účinků a zlepšení metabolismu. Není používán při produkci potravinářských výrobků. Deklarovaný
účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
Pro prevenci užívejte 1 kapsli denně.

Toxicita složek
Složky produktu v uvedeném množství a doporučeném dávkování nepřinášejí riziko toxicity. Používání listů rozmarýnu
(Rosmarinus officinalis) v těhotenství a v průběhu kojení se zásadně nedoporučuje. Droga je zčásti toxická: silice způsobuje
prokrvení pánevní oblasti, poškození ledvin a jater a celkové křeče (platí též o silici). Při vyšších dávkách tymiánu se může
objevit nevolnost, bolest hlavy, deprese dýchacího centra a vylučování bílkovin močí. Thymol také nepříznivě ovlivňuje
ve vyšších dávkách štítnou žlázu. Vysoké dávky nati yzopu vyvolávají silné centrálně stimulační účinky a mohou způsobit
křeče. V těhotenství a při kojení je potřeba velké opatrnosti; použití drogy se v tomto případě nedoporučuje. Panax ginseng
je přírodní surovinou ne zcela neškodnou: zatímco glykosidy mají nízkou toxicitu, sumární extrakty (v závislosti na původu
drogy, obsahu dalších terpenických látek a funkčním stavu pacienta) mohou způsobit excitace a negativně zasáhnout do
metabolismu některých parenchymatózních orgánů. Plod hlohu je v používání relativně bezpečný; zvyšuje účinek současně
podávaných kardiotonických glykosidů.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců
od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Produkt je polykompozitní a je zřejmé, že bude docházet k tichým interakcím mezi obsahovými látkami léčivých drog;
není však předpoklad, že by se tyto interakce projevily negativním efektem na fyziologické pochody člověka.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Není pravděpodobná.

Zhodnocení
Výrobek lze doporučit jako produkt pro sportovní výživu.
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JOINT MOBILITY STAR

#1070

Složení produktu
Prášek ze lněného semene (obsahuje kyselinu palmitovou, olejovou, linolovou, linolenovou, stearovou), minerální látky (hořčík, zinek, manganu, měď), kolagen typu II,
cetylmyristoleat, stearan hořečnatý, oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je charakterizován jako potravina pro zvláštní výživu.
Cetylmyristoleat, někdy označovaný také jako CMO je směsí esterů mastných kyselin
(kaprylové, kapronové, laurové, myristové, myristolejové, pentadekanové, palmitové,
palmitolejové, stearové, olejové; jednou z hlavních komponent je cetylmyristoleat) (CMO
je také někdy uváděnou zkratkou pro čistý cetylmyristoleat). Tato surovina je získávána
z hovězího loje, v rostlinném materiálu se nevyskytuje.
Uvedená směs se používá jako doplněk při léčbě autoimunitních onemocnění, jako
je revmatoidní artritida, lupus erytematodes, psoriasis. Zasahuje do aktivity T-lymfocytů
a ovlivňuje imunitní odezvu organismu. Tato směs není používána jako léčivo, proto
u ní nejsou stanoveny terapeutické dávky.
V produkci potravinářských výrobků se používá. Hořečnaté ionty jsou důležitou složkou intracelulární tekutiny, zasahují
prakticky do všech fyziologických pochodů. V biologicky významně dostupné formě pronikají do buněk kardiomyocytů
zejména jsou-li ochuzené o tyto ionty následkem ischémie. Mg2+ inhibují presynaptické uvolňování acetylcholínu v neuromuskulární ploténce, a proto se uplatňují při křečích a sklonech k nim: tetanie, preklampsie, eklampsie, hypomagnézie aj.
Kolagen typ II (kuřecí) bývá úspěšně perorálně používán při ovlivňování zánětlivých procesů pohybového aparátu, resp.
revmatoidní artritidy; tento typ choroby je vlastně autoimunitní onemocněním, při kterém funguje kolagen II jako antigen.
Uvedená bílkovina (denaturovaná nebo fragmentovaná) je součástí řady produktů (potravin pro zvláštní výživu), má
vysokou orální toleranci a snižuje imunitní odpověď na nativní kolagen typ II. Tento kolagen představuje více než 40 %
proteinu, vázaného v chrupavce; je také součástí proteoglykanů, které mají podpůrnou funkci v pojivové tkáni. Proteoglykany podporují rovněž protizánětlivou odpověď organismu. Podle všech dosavadních výsledků se zdá, že je to velmi
vhodná surovina, využitelná pro ovlivňování revmatoidní artritidy.
Zinek – Zn2+ (ve formě solí) je jedním z nejdůležitějších stopových prvků, je katalytickou součástí více než 200 enzymů, strukturní součástí řady proteinů, hormonů, neuropeptidů a hormonálních receptorů, patrně i polynukleotidů, podílí
se na řízení buněčné smrti, účastní se na dělení a diferenciaci buněk, transkripci genů, funkci biomembrán. Má významný
vliv na imunitní systém, činnost mužských pohlavních orgánů (prostaty), zvyšuje odolnost organismu vůči infekčním
chorobám (chřipce) a je de facto regulátorem věku člověka. Má pozitivní vliv u pacientů po prodělaném myokardiálním
infarktu, orálně (síran zinečnatý) se používá při terapii acne vulgaris a acrodermatitis enteropathica. V tomto případě je zinek
přítomen ve vazbě s methioninem s dobrou biologickou dostupností. V produkci potravinářských výrobků (nutraceutik)
se omezeně používá.
Mangan (Mn2+) je aktivátorem některých enzymů, hraje významnou roli v metabolismu sacharidů a tuků. Je důležitý pro
normální vývoj kostry, podporuje produkci pohlavních hormonů. Jeho deficit se projevuje paralýzou, křečemi, závratěmi,
ataxií, u dětí také slepotou a hluchotou. Rozvíjí se diabetes, dochází ke ztrátě citlivosti sluchu.
Měď (Cu2+) je součástí mnoha enzymů, napomáhá tvorbě erytrocytů, spolupůsobí s askorbovou kyselinou při tvorbě
elastinu. Nedostatek mědi se projevuje celkovou zemdleností, narušením procesu dýchání a tvorbou kožních ulcerací.
Výrobce doporučuje použití produktu pro výživu sportovců a osob s vyšší fyzickou zátěží pro zlepšení stability pohybového aparátu. Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 kapsle 2× denně.

Toxicita složek
Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity. Cetylmyristoleat je vzhledem ke svému složení a původu směsí netoxických látek (vyšších mastných kyselin), která nemá omezení v použití. Mg2+ nevyvolávají v použité dávce žádné vedlejší účinky. Kolagen typ II je látkou, u níž nejsou popisovány
vedlejší účinky ani toxicita. Není vhodné používat vyšší terapeutické dávky zinku než 30 mg denně.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
V uvedeném složení je produkt dostatečně stabilní; za předpokladu, že bude uchováván do teploty max. 25 °C, chráněn před světlem a přístupem vzduchu, pak po dobu 12 měsíců od data výroby není pravděpodobný významný rozklad
obsahových látek. Kationty, které by se mohly podílet na katalytickém rozkladu esterů mastných kyselin s vyššími alkoholy
a mastných kyselin z pomocné látky – rybího oleje – jsou zčásti vázány formou chelátu (výrobce neuvádí jeho typ), pouze
u mědi výrobce neuvádí aplikační formu.
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Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Není předpoklad, že by u ostatních složek docházelo k interakci ať už mezi sebou nebo enzymovými systému lidského
organismu za vzniku složek s nežádoucím účinkem. Biologická dostupnost manganu se zvyšuje v přítomnosti thiaminu,
tokoferolu, vápníku a fosforu. Biologická dostupnost mědi se zvyšuje v přítomnosti kobaltu, železa (Fe2+) a zinku.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení
Výrobek lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.
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LECITHIN STAR

#2727

Složení produktu
Lecitin granulovaný; flavonoidy vinných hroznů; vitamin C (kyselina askorbová);
hydrogenfosforečnan vápenatý; stearan hořečnatý; borůvkové aroma; sorbitol.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Výrobek je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Lecitiny – souhrnný název „rostlinné lecitiny“ indikuje skupinu látek podobné struktury,
vyskytujících se v olejnatých částech rostlin z nichž se spolu s těmito oleji také získávají.
Nejvhodnější jsou fosfolipidy ze semen Glycine soja L., Fabaceae. Ze strukturního hlediska
se jedná o fosfoglyceroly: dvě hydroxylové skupiny glycerolu jsou esterifikovány vyššími
mastnými kyselinami (např. olejovou, linolovou, linolenovou), třetí nese zbytek kyseliny
fosforečné. Jeden vodík v tomto zbytku je nahrazen buď dusíkatými látkami (cholinem,
ethanolaminem, serinem) nebo cyklitolem (inosit). Prakticky se pod pojmem lecitin rozumí
vždy jen fosfatidylcholin, ostatní látky (fosfatidylethanolamin, -serin a -inositol) jsou souhrnně označovány jako fosfolipidy. Jejich pozitivní vliv na stabilitu cévní stěny, povrch
erytrocytů, konsekvenčnost destičkového agregačního procesu je velmi dobře znám – nativní fosfolipidy a jejich polosyntetické analogy se staly ve světě jedním z odvětví farmaceutické chemie. Pro pacienta je
prakticky významná schopnost těchto látek snižovat incidenci infarktu myokardu, která je v nepřímé souvislosti s hladinou
cholesterolu. Terapeuticky jsou používány při hypercholesterolémiích, hyperlipoproteinémiích, hypertriacylglycerolémiích
a obecně při arterioskleróze. V poslední době jsou doporučovány při potížích pohybového aparátu. V bodybuilding a obecně
ve sportu jsou doporučovány jako preventivní prostředek k udržení dobré funkčnosti oběhového a pohybového systému.
Terapeutická dávka se pohybuje zpravidla nad 2 g denně. Výrobce doporučuje použití produktu jako preventivní prostředek
pro stabilizaci buněčných membrán. Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 tableta 2× denně s jídlem.

Toxicita složek
Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity. Lecitiny
jsou látky prakticky netoxické.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců
od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Není předpoklad, že by u ostatních složek docházelo k interakci ať už mezi sebou nebo enzymovými systému lidského
organismu za vzniku složek s nežádoucím účinkem.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení
Výrobek lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.
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LIFE STAR

#1200

Složení produktu
Radix polygoni multiflori (kořen rdesna mnohakvětého), rýžová moučka, rostlinný
stearan hořečnatý, oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je klasifikován jako potravina pro zvláštní výživu.
Radix polygoni multiflori (Polygonum multiflorum, Polygonaceae) je čínskou lékopisnou drogou, vyskytující se ve dvou proveniencích (zde není jasno, který druh drogy
byl použit): heshouwu (Radix polygoni multiflori)představovaný usušenými hlízami, které
jsou sbírány v zimě; používá se jako antidotum, laxans, při léčbě karbunklů, abscesů
a hyperlipidemie,zhiheshouwu (Radix polygoni multiflori praeparata) je kořen upravovaný
podle lékopisného postupu; používá se jako tonikum a proti hyperlipidemii. Podzemní
orgány rdesna mnohokvětého obsahují anthrachinony (emodin, fyscion), hydroxylované
stilbenové glykosidy (1 – 3,8 %), hydroxylované acetofenonové glykosidy (polygoacetofenosid). Extrakt z kořenů působí projímavě (podle dávky), zvyšuje aktivitu plasmatické
a jaterní lipoprotein-lipasy, snižuje totální plazmatický cholesterol a HDL cholesterol.
Hydroxylované acetofenonové glykosidy inhibují lipidovou peroxidaci indukovanou ADP a NADPH v jaterních mikrosomech krys. Denní terapeutická dávka je 9,0 – 15,0 g. V produkci potravinářských výrobků se nepoužívá. Výrobce
doporučuje použití produktu pro posílení životních funkcí, zvýšení přirozené rovnováhy těla a regenerace. Deklarovaný
účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 kapsle 2× denně. Při zvýšené zátěži 3 – 5 tablet 3× denně.

Toxicita složek
Radix polygoni multiflori nebyl shledán toxickým. Při uvedeném dávkování nejsou dosaženy dávky terapeutické, případně dávky, které by byly pro organismus škodlivé z hlediska metabolické zátěže nebo nežádoucích vedlejších účinků.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců
od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Není předpoklad, že by u ostatních složek docházelo k interakci ať už mezi sebou nebo enzymovými systému lidského
organismu za vzniku složek s nežádoucím účinkem. Produkt zvyšuje účinek laxativ, může zvýšit účinek současně podávaných antihyperlipidemik.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Není reálná.

Zhodnocení
Výrobek doporučuji jako produkt pro sportovní výživu.
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MAI-REI SHIITAKE STAR

#5845

Složení a účinky složek
Grifola frondosa (Maitake, Polyporaceae) je potravní houbou, jejíž mycelium je v Asii
používáno už stovky let. Používá se při léčbě novotvarů, AIDS, chronickém únavovém
syndromu, hepatitidě, senné rýmě, diabetu, hypertenzi, hyperlipidemii a jako prostředek
pro snížení tělesné hmotnosti.
Mycelium obsahuje především kyselé β-glukany, které vykazují antitumorovou aktivitu
(6), mají také imunostimulační efekt a aktivují NK-buňky, cytotoxické T-buňky a IL-1. Podávání myceliální hmoty může zvýšit kvalitu života u lidí s novotvary, snížit bolestivost,
mírně snížit symptomy choroby.
Terapeuticky se podává 500 – 1000 mg sušeného mycelia 2 – 3× denně mezi jídly.
Lentinus edodes (houževnatec jedlý, Pleurotaceae) má pozitivní vliv na funkci imunitního systému, hypercholesterolémii, hyperlipidémii a hypertenzi. Polysacharidy především
glukany lentinan s β-(1-3) a (1-6) glykosidickými vazbami stimuluje činnost makrofágů,
lymfocytů T, syntézu interleukinů a TNF-α. Lentinan prokazatelně mírnil kachexii a polydipsii indukovanou TNF-α u potkanů. Vyznačuje se také protinádorovou a antivirovou
aktivitou, ale nejvýrazněji se preparáty z této houby uplatňují v prevenci rizikových faktorů
kardiovaskulárních onemocnění. Potkanům se spontánně se rozvíjející hypertenzí byly
podávány s potravou buď práškované plodnice houževnatce; došlo k poklesu krevního tlaku a VLDL, avšak koncentrace
LDL zůstala nezměněna. V jiném případě přidání plodnic trsnatce do potravy způsobilo snížení množství jaterních lipidů
a upravení hyperlipidémie. Dále byl prokázán také antidiabetický účinek. Jednou z látek částečně zodpovědných za antihypercholesterolemický efekt produktů z L. edodes byl identifikován eritadenin a jeho deoxyderivát.
Lentinus edodes se často používá ve směsi s dalšími druhy z důvodů potenciace účinků.
V produkci potravinářských výrobků se používá.
Vzhledem k tomu, že se jedná o potravní houbu, nejsou stanoveny terapeutické dávky.
Ganoderma lucidum (lesklokorka lesklá, Ganodermataceae) je dřevokazná houba, v jejíž plodnicích jsou popsány
polysacharidy typu β-(1-6) a (1-3) glukanů a arabinogalaktany. Mají kromě protinádorové také imunostimulační aktivitu.
Zvyšují produkci cytokinů, interleukinů, interferonů a podporují funkci natural killer (NK) buněk a lymfocytů T. Glykany
ganoderany A a B snižovaly koncentraci glukózy v krvi u myší s hyperglykémií, mechanismem spočívajícím ve zvýšení
hladiny inzulínu v plasmě a stimulací jaterních enzymů zodpovědných za metabolismus glukózy. Polysacharidy spolu
s dalšími obsahovými látkami plodnic zmírnily poškození jaterní tkáně u králíků s biliární obstipací a u potkanů intoxikovaných CCl4. U výtažků z této houby byla klinicky prokázána schopnost potlačovat agregabilitu trombocytů a experimentálně u králíků hypotenzívní efekt snížením tonusu sympatiku. Ganodermové kyseliny (směs oxidovaných derivátů
lanosterolu) výrazně inhibovaly biosyntézu cholesterolu. Obsahové látky charakteru triterpenů potlačovaly aktivitu ACE.
Plodnice tohoto druhu houby jsou v Číně (a v asijské oblasti) používány po dlouhou dobu jako léčivo, jehož účinky lze
shrnout: byly u nich nalezeny antivirové, antitumorové, zvýšení imunity, libida, snížení krevního tlaku, cholesterolu, vlivu
stresových faktorů na organismus, pozitivní účinky na oběhový systém, tonizace ledvin, působení proti bronchiálnímu
astmatu, hepatoprotektivní efekt. Zároveň jsou zdrojem chitinu a chitosanu.
Toto probiotikum je používáno buď ve formě samostatného (tekutého) extraktu, nebo se mísí mleté plodnice jednotlivých druhů do kompozitních produktů.
Protože se jedná o materiál běžně používaný v potravinářství, nejsou u něj určovány detailně terapeutické dávky.
Průměrná dávka mletých plodnic lesklokorky je 1800 – 3000 mg/den.
Lykopen (ψ,ψ-karoten, all-trans-lykopen) je oranžovým karotenoidním barvivem, přítomným především v plodech
zralého rajčete. Má antikancerogenní, antiaterogenní aktivitu (patrně inhibice HMG-CoA a snížení syntézy cholesterolu de
novo) – působí proti oxidačnímu stresu. Byl však prokázán také mechanismus neantioxidační: tlumení buněčné signalizace
(zabránění nekontrolovaného růstu buněk), stimulace gap junciton communication mezi buňkami, suprese karcinogenem
indukované fosforylace reagulačního proteinu p53 a Rb antionkogenů a zastavení buněčného dělení ve fázi G0-G1 buněčného cyklu. Látka také může snižovat buněčnou proliferaci indukovanou insulin-like growth factory.
Jako léčivo se nepoužívá, je přítomen v běžných potravinách rostlinného původu.
Denní dávka je doporučována mezi 5 – 15 mg.
Astaxanthin je červený karotenoidní pigment, který je jedním z nejúčinnějších antioxidantů. Snižuje oxidativní poškození tkání, má hepatoprotektivní aktivitu, chrání organismus před UV zářením, má ochranný účinek na zažívací ústrojí
a existuje domněnka, že tlumí růst Helicobacter pylori v žaludku. Působí také protizánětlivě a stimuluje imunitu. Velmi
výrazně tlumí růst rakovinných nádorů.
V produkci potrvinářských výrobků se používá.
Obvyklá denní dávka se pohybuje v rozmezí 3 – 10 mg.

Předpokládaný účinek
Produkt je určen k prevenci a při léčbě zhoubných onemocnění a ke zvýšení imunity organismu (všech pět složek se
vzájemně potencuje: 3 čínské houby a karotenoid(y).)

Maximální dávka
2× denně 1 kapsle mezi jídly (na lačno), zapít vodou nebo ovocnou šťávou (nemá být zapíjena mlékem ani v nejbližší
chvíli být použity mléčné výrobky (jogurty, tvaroh).
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Toxicita, vedlejší účinky
V případě mycelia Grifola frondosa nejsou popisovány žádné nepříznivé vedlejší účinky. Protože existují nedostatečnéúdaje o vlivu obsahových látek na plod a vývoj mléka, nedoporučuje se podávání produktů v proběhu těhotenství a při
laktaci. Grifola frondosa nevykazuje interakci s léčivými rostlinami a dalšími potravními doplňky. Může slabě interagovat
s antidiabetickou terapií.
Lentinus edodes je prost toxicity a mycelium je možné používat v průběhu těhotenství a při laktaci.
Toxicita, vedlejší reakce, interakce a kontraindikace u plodnic Ganoderma lucidum nejsou známy.
Lykopen interaguje s některými léčivy: současné podání cholestyraminu snižuje biologickou dostupnost lykopenu. Totéž
platí v případě colestipolu, minerálních olejů, pektinu a orlistatu. Současná aplikace β-karotenu, MCT a potravinářských
olejů zvyšuje absorpci lykopenu.
Astaxanthin je látkou netoxickou, nebyly u ní pozorovány žádné vedlejší reakce ani interakce s jinými látkami.

62

Odborné posudky produktu STARLIFE

MULTI STAR

#1840, #1845

Složení produktu
Čištěná voda, sladidla: fruktóza, kukuřičný sirup, kyseliny: citrónová, solná, aromata:
přírodně identická (malinová), benzoan draselný, prášek z plodů Morinda citrifolia, foláty,
kyselina fulvinová, vitaminy: vitamin C, vitamin A, vitamin D, vitamin B3, vitamin E, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2, biotin, vitamin B12, minerální látky: vápník,
draslík, hořčík, draslík, jód, sodík, bór, selen, železo, zinek, fosfor, mangan, chrom, měď,
antimon, barium, berylium, bismut, cer, cesium, kobalt, dysprosium, erbium, europium,
gadolinium, galium, zlato, hafnium, holmium, indium, iridium, lanthan, lithium, lutecium,
neodym, niob, osmium, paladium, platina, praseodym, rhenium, rhodium, rubidium, ruthenium, samarium, skandium, křemík, stříbro, síra, tantal, telur, terbium, thalium, thorium,
thulium, titan, wolfram, ytterbium, yttrium, zirkonium, enzymy: amylázy, proteázy, lipázy,
aminokyseliny: alanin, arginin, asparagová kyselina, glutamová kyselina, glycin, histidin,
isoleucin, leucin, lysin, methionin, fenylalanin, prolin, serin, threonin, tyrosin, valin.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Produkt je směsí fyziologicky aktivních kationtů a aniontů (biogenních a stopových prvků), které jsou součástí řady
enzymových systémů. Účinek této směsi je posílen přítomností základních vitaminů; velké spektrum aminokyselin, pocházejících patrně z přírodního zdroje, kterým jsou do produktu dodávány kationty a anionty, má charakter doprovodné
složky; koncentrace těchto aminokyselin není tak vysoká, aby se projevila výraznějším biologickým účinkem. Kationty
a anionty jsou v mírně kyselém prostředí; jejich dobrá biologická dostupnost je zajištěna přítomností fulvinové kyseliny.
Výrobce doporučuje použití produktu pro výživu sportovců a osob s vyšší fyzickou zátěží jako dodatkový zdroj kationtů
a aniontů pro zvýšenou aktivitu enzymových systémů organismu. Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou
aktivitou přítomných složek.

Dávkování
2× 15 ml denně, děti 15 ml denně, sportovci 2× 15 – 30 ml denně.

Toxicita složek
Nejsou zprávy o tom, že by složky produktu přinášely v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým
jedincům riziko toxicity.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je relativně stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude
uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem a použit nejdéle 12 měsíců od
data výroby. Řada kovových kationtů může fungovat jako katalytické agens rozkladu přítomných vitaminů a je jisté, že
po 1 roce skladování bude obsah vitaminů do určité míry snížen; tento fakt však není nijak na závadu použití produktu
(a nesnižuje jeho kvalitu), protože přítomné vitaminy fungují jako aditivní komponenta, nejsou kardinální složkou.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Není předpoklad, že by u ostatních složek docházelo k interakci ať už mezi sebou nebo enzymovými systémy lidského
organismu za vzniku složek s nežádoucím účinkem.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení
Výrobek lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.
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NONI GOLD STAR

#1870

Složení produktu
Čištěná voda, Noni (šťáva z plodů Morinda citrifolia), Stevia (extrakt ze Stevia rebaudiana),
šťáva z rostliny Agave. Kyselina: kyselina citrónová. Aromata: přírodně identická (malinová,
borůvková). Konzervanty: benzoan sodný, metylparaben. Zahušťovadla a stabilizátory: xanthan,
maltodextrin, polydimetylsiloxan, oktametyl cyklotetra siloxan, methylovaný oxid křemičitý.
Energetická hodnota je nižší než 50 kJ ve 100 g produktu.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Fructus morindae (Morinda citrifolia, Rubiaceae; Suranji, Soranji) – ve šťávě z čerstvých plodů
je americkými autory uváděn alkaloid xeronin (v databázích přírodních látek se však látka tohoto
názvu nevyskytuje) a jeho prekurzor proxeronin; izolace xeroninu nebyla dosud provedena, byl
detekován pouze na základě skupinových reakcí. Účinkuje údajně v pikogramových množstvích
a vyskytuje se podle těchto autorů pouze v plodech. Pasterizovaná šťáva se používá na Havaji
(s přísadou šťáv z jiných druhů ovoce) jako běžný potravinářský produkt. Často bývá kombinována
s řadou jiných výtažků (např. z Ginkgo biloba, Centella asiatica, Rosa canina, různými zelenými
a modrými řasami, kyselinou citronovou, elektrolyty aj.) a ke zlepšení krevního oběhu, průtoku krve, odolnosti cévního systému,
zlepšení paměti a zpomalení procesu stárnutí. Na Havaji je podobných produktů řada; bývají přidávány i drogy jiného biologického
účinku. Plody jsou také zmrazeny, lyofilizovány a prášek podáván v kapslích. U dětí se používá šťáva při kašli, nachlazení, ekzémech,
autoimunitních reakcích, sinusitidách, kvasinkových onemocněních a zácpě. Jedná se patrně o produkt, který zvyšuje nespecifickou
odolnost organismu a navozuje zlepšení zdravotního stavu uživatele. Dospělým je podávána jako adjuvantní prostředek při léčbě
diabetu, žaludečních vředů, srdečních onemocnění, hypertenzi, chorobách ledvin a močového měchýře (vylučování), dále při psychických potížích, senilitě, problémech s menstruací aj. Jako léčivý prostředek se šťáva nepoužívá. Denní doporučená dávka (jako
nutraceutikum) je 100 ml šťávy vylisované z plodů.
Succus agavae (Agave nectar, Agave spp, Agavaceae) je šťáva připravovaná lisováním čerstvých plodů některých druhů rostlin
rodu Agave, pěstovaných v oblasti Mexika jako kulturní rostliny. Termickou hydrolýzou se získává tekutina hnědé barvy, vůně melasy, jejíž sušinu tvoří 90 % fruktózy, 8 % glukózy a 2 % ostatních necukerných látek. Šťáva je zahušťována na sirupovitou tekutinu,
poněkud řidší než je med (v hustotě 75 – 78 °Brix je stabilní). Vzhledem k obsahu monosacharidů se tato šťáva používá především
jako jejich zdroj a sladidlo. Terapeuticky se succus agavae nepoužívá, nejsou u něho proto stanoveny dávky. Výrobce doporučuje
použití produktu pro výživu sportovců a osob s vyšší fyzickou zátěží jako obecně posilující prostředek a zdroj rychle dostupné energie
z monosacharidů. Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
Užívejte 1 – 2× 30 ml denně.

Toxicita složek
Léčivé drogy použité v produktu, nezpůsobují u zdravých lidí v použitém dávkování toxické efekty. Za zvláštní stav
je však nutno pokládat těhotenství a laktaci s ohledem na obsah některých složek (šťáva z agave, extrakt ze stevie). Fructus
morindae (Succus morindae) je podáván dětem i těhotným ženám bez rizika poškození. U Succus agavae nejsou popisovány
vedlejší nežádoucí účinky. V průběhu těhotenství je možné produkt používat jen s největší opatrností.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 12 měsíců od
data výroby. Kyselina citrónová funguje jako stabilizátor pH, nutný pro účinek antimikrobiální přísady (sorbanu draselného),
steviosid, obsažený v extraktu ze stevie se v tomto prostředí významně nerozkládá. O stabilitě ostatních složek se v dostupné
literatuře neobjevují údaje, protože jsou to však složky běžně používané při produkci potravin, není pravděpodobné, že
by se v tomto systému významně rozkládaly.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Produkt je polykomponentní (vzhledem k přítomnosti obsahových látek léčivých rostlin) a je zřejmé, že bude docházet
k tichým interakcím mezi účinky těchto látek; není však předpoklad, že by se tyto interakce projevily negativním efektem
na fyziologické pochody člověka.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení
Produkt lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.
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OMEGA-3 STAR

#2730

Složení produktu
V 1 tobolce je obsaženo: Olej z mořských ryb (z toho eikosapentaenové kyseliny,
dokosahexaenové kyseliny), Vitamin E (5 IU); želatina; glycerin; voda.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
EPA, DHA (Eikosapentaenová kyselina, dokosahexaenová kyselina) jsou přírodní látky,
patřící do skupiny ω‑3 nenasycených kyselin a vyskytují se především v rybích olejích.
Tyto esenciální mastné kyseliny se vyskytují v membránách mitochondrií a mikrosomů
a tělo je musí přijímat potravou. Při jejich nedostatku se objevuje řada symptomů, jako
jsou změny na kůži, zmenšení kapilární rezistence, zvýšená permeabilita oběhového systému, náklonnost k ischemické chorobě. Nedostatek těchto kyselin je u mladých jedinců
výraznější než u starých. Důležitou vlastností esenciálních mastných kyselin je sycení
organismu eikosanoidy, které jsou základní stavební jednotkou pro vznik prostaglandinů,
leukotrienů a tromboxanů. Např. z EPA vycházejí metabolicky eikosanoidy 3. řady, např.
TXA3 a LTB5. Eikosanoidy 2. řady vykazují ve svém spektru účinku rozdíly ve srovnání
s látkami 3. řady (např. TXA2 podporuje agregaci trombocytů, zatímco TXA3 nikoli. Je tedy zřejmé, že stejně jako ostatní
systémy v organismu, sloužící k udržení rovnováhy, je také tvorba nových eikosanoidů žádoucí nebo škodlivá). Výsledky
dosud publikovaných studií ukazují, že k profylaxi arteriosklerotických procesů, stejně tak jako ke snížení rizika infarktu
myokardu a k zabránění rozvoje řady arteriosklerotických efektů je důležitější zásobení organismu glyceridy spíše řady
ω‑3 než ω-6. V organismu vznikají z linolenové kyseliny (α-izomer). Jsou vysoce efektivní při snižování hladiny sérového
cholesterolu, ve snižování rizika tvorby arteriálního povlaku (plaque) zábranou nadměrné agregace trombocytů, působí
proti náhlým cévním příhodám. Snižují bolestivost u artritid a psoriázy, působí preventivně vůči alergickému astmatu,
migrénám a lze je použít jako potravního doplňku při léčbě diabetu. V produkci potravinářských výrobků se používají,
a proto není přesně definována terapeutická dávka. V obvyklém dávkování nepřesahují dávku 3 g denně. V průběhu těhotenství a laktace je možné tyto kyseliny používat. Směs přírodních tokoferolů je v tomto případě přidávána jako lipofilní
přirozený antioxidant. Výrobce doporučuje použití produktu pro zlepšení funkčního stavu buněk v organismu a prevenci
kardiovaskulárních chorob. Předpokládaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 tobolka 2× denně s jídlem.

Toxicita složek
Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity. EPA,
DHA (Eikosapentaenová kyselina, dokosahexaenová kyselina) nejsou vhodné k nadměrnému podávání, protože může dojít
ke zvýšenému krvácení (vnitřnímu i vnějšímu), případně k indukci anémie, dokonce i mrtvice.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Tyto nenasycené mastné kyseliny jsou citlivé vůči vzdušné oxidaci, kterou urychluje velmi výrazně světlo (zejména
sluneční) a vlhkost. Nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 18 měsíců
od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
V uvedeném složení produktu a doporučovaném množství nejsou významné.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Dopingové zneužití není reálé.

Zhodnocení
Výrobek lze bez výhrad doporučit jako potravinu pro zvláštní výživu.
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OSTEO STAR

#1850

Složení produktu
čištěná voda, kukuřičný sirup, glukonát hořečnatý, mléčnan vápenatý, šťáva z vinných
hroznů. Vitaminy: vitamin C, vitamin D. Barviva: Karamel, Tartrazin, Červeň Allura AC. Kyseliny: citrónová. Konzervanty: sorban draselný, benzoan draselný. Aromata: malinová
přírodně identická. Sladidla: fruktóza.30 ml roztoku obsahuje 50 % DDD vitaminu D,
41,3 % DDD hořčíku, 33,3 % DDD vápníku, 25,3 % DDD vitaminu C. Energetická hodnota je nižší než 50 kJ ve 100 g produktu.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Pøípravek je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Vápník stabilizuje buněčné membrány, stabilizuje patologicky zvýšenou permeabilitu krevních kapilár doprovázející anafylaktické reakce, je důležitou součástí kostního
skeletu a řady enzymových reakcí. Hořečnaté ionty jsou důležitou složkou intracelulární
tekutiny, zasahují prakticky do všech fyziologických pochodů. V biologicky významně
dostupné formě (zde jako glukonát) pronikají do buněk kardiomyocytů zejména jsou-li
ochuzené o tyto ionty následkem ischémie. Mg2+ inhibují presynaptické uvolňování acetylcholínu v neuromuskulární ploténce, a proto se uplatňují při křečích a sklonech k nim: tetanie, preklampsie, eklampsie,
hypomagnézie aj.
Hydroxylapatit – 3 Ca3(PO4)2. Ca(OH)2 je anorganicky vázaná forma fosforu, fungující vedle karbonátoapatitu jako
výstužná hmota v kostech. Hydroxylapatit vzniká jako rozkladný produkt fosforečnanu vápenatého – přechází na něj po
delší době ve vodném prostředí. Tato látka bývá často používána jako zdroj anorganického fosforu (fosfátových iontů).
Má mírně alkalickou reakci. Biogenní prvky, významně se podílející na stavbě skeletu, jsou přítomny ve formě sloučenin
s vhodnou biologickou dostupností.
L-askorbová kyselina je esenciální vitamin v lidském těle nesyntetizovaný s významnými antioxidačními vlastnostmi,
podporuje hojení ran a kostí, uplatňuje se v biosyntéze kortikoidních hormonů a potlačuje vliv negativních stresových
faktorů na organismus. Zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Jeho zvýšené podávání je efektivní ve vyšším věku, při těžké a stresující práci, u sportovců v období maximálního zatížení, při vysoce bílkovinné a vysoce tukové
stravě, preventivně ke zvýšení imunorezistence, při prevenci infekcí horních dýchacích cest, zejména u osob ve ztížených
pracovních podmínkách.
Kalciferoly (vitaminy D) stimulují vstřebávání vápníku ze střeva a udržuje jeho extracelulární hladinu na výši potřebnou
pro inkorporaci tohoto elementu do kostí. Používají se k léčbě osteomalácie, spasmofylie, tetanie, při pomalém hojení
fraktur, léčba křivice. Terapeutická denní dávka pro dospělé je kolem 300 000 I. U. Výrobce doporučuje použití produktu
pro zlepšení stavu skeletu. Předpokládaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
Užívejte 30 – 60 ml denně, nejvýše 60 ml (obsah 2 uzávěrů).

Toxicita složek
Složky produktu v uvedeném množství a doporučeném dávkování nepřinášejí riziko toxicity. Při vyšších dávkách
L-askorbové kyseliny dochází k iritaci esofagální a žaludeční sliznice s nauzeou (případně zvracením), vzniká exantém,
bolest hlavy, celková slabost, nespavost, průjem. Tvoří se renální kalkuly, vyvíjí hyperoxalémie, glykosurie. U alergiků
se může vyvinout ekzém, kopřivka, až astmatické záchvaty. Děti matek, které používaly v těhotenství vysoké dávky látky,
mívají paradoxně avitaminózu C. Kalciferoly nejsou látkami zcela bezpečnými; v organismu se kumulují s následnými
toxickými projevy: anorexií, malátností, nauzeou, vomitem, průjmem, úbytkem hmotnosti, polyúrií, profúzním pocením aj.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
V uvedeném složení je produkt dostatečně stabilní s výjimkou obsahu kyseliny askorbové, jejíž obsah bude poměrně
rychle klesat (nejstabilnější je při pH 4 a vyšších koncentracích v roztoku); vzhledem k použité receptuře nelze tento stav
změnit. Tato látka však v sorpci Ca, Mg a P nehraje meritorní roli. Za předpokladu, že produkt bude uchováván do teploty
max. 25 °C, chráněn před světlem a přístupem vzduchu, pak po dobu 12 měsíců od data výroby není pravděpodobná
taková změna jeho složení, která by měla za následek snížení deklarovaného účinku.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Nejsou pravděpodobné.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Tato možnost není reálná.

Zhodnocení
Produkt lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.
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PAU D‘ARCO STAR

#2731

Složení produktu
Cortex (lignum) tabebuiae (Pau D’Arco), stearan hořečnatý, oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Cortex (Lignum) tabebuiae (Pau D’Arco, Lapacho, Taheebo) – uvedené léčivé drogy
se získávají z kůry nebo jádrového dřeva stromu brazilských dešťových lesů Tabebuia
impetiginosa (druh původní v Centrální a Jižní Americe, západní Indii); používají se buď
jako nativní surovina, nebo se z nich připravují extrakty. Obsahové látky (ca 20 různých
sloučenin) jsou efektivní při léčbě bakteriálních, fungálních a virových onemocnění, při
parazitických invazích, mají protizánětlivý účinek, jsou účinné jako adjuvans pří léčbě
rakoviny, ekzémů, různých dermatitid a psoriázy. Vykazují metabolický účinek (podíl
na tzv. „čištění krve“), působí při perniciózní anémii a leukémiích. Zvyšují imunitu
(použití při léčbě chřipek, herpes a žloutenek) a působí příznivě při prostatitidách. Směs
obsahových látek údajně snižuje bolesti, vznikající jako důsledek některých chorob
a působí detoxikačně (snižuje vedlejší účinky při podání některých antibiotik). Průměrná
terapeutická dávka je 3 g 3× denně (odvar 10 – 15 min.). Při produkci potravinářských výrobků se nepoužívá. Výrobce
doporučuje použití produktu pro zvýšení imunity osob s vyšší fyzickou zátěží. Deklarovaný účinek produktu je v souladu
s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
2 kapsle 2× denně s jídlem.

Toxicita složek
Léčivá droga použitá v produktu, nezpůsobuje u zdravých lidí v použitém dávkování toxické efekty. V průběhu těhotenství a při laktaci se nedoporučuje používat produkty obsahující Cortex (Lignum) tabebuiae.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Možnost vzniku rozkladných produktů se ve významné míře nepředpokládá.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Nepředpokládají se a z literatury nejsou známy.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení
Výrobek doporučuji jako produkt pro sportovní výživu.
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PROTECT STAR

#2735

Složení produktu
Herba cnici (nať čubetu benediktu), vitaminy a minerální látky (fosforečnan vápenatý,
vitamin C, vitamin E, vitamin A), Radix (Cum Herba) taraxaci (kořeny, kořeny s natí pampelišky), Extractum cardui mariae (ostropestřec mariánský), stearová kyselina, celulóza,
sodná sůl kroskarmelózy, oxid křemičitý, stearan hořečnatý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Herba cnici (Cnicus benedictus, Asteraceae, čubet benedikt) – nať obsahuje lignany
(arkcigenin), steroly (β-sitosterol aj.), terpenoidy (knicin 0,2 – 0,7 % aj.), flavonoidy, silici,
třísloviny (~8 %), z ostatních sloučenin různé polyiiny, lithospermovou kyselinu, sliz,
pryskyřici. Knicin a polyiny mají antibakteriální aktivitu, knicin má také aktivitu protizánětlivou. Antitumorózní aktivita vůči sarkomu 180 byla nalezena u celé nati, knicin má vliv
na lymfoidní leukémii a KB buňky. Lithospermová kyselina má antigonadotropní aktivitu,
seskviterpeny fungují jako hořčiny. Používá se pro zvýšení vylučování žaludeční šťávy
a žluče, antibakteriální působení snižuje náchylnost k hnilobným procesům v zažívacím
ústrojí, proto je nať doporučována při dyspepsii a nechutenství. Zlepšuje a posiluje metabolismus, působí také močopudně a zvyšuje vylučování kyseliny močové. Obvyklá terapeutická dávka je 1,5 g, 3× denně ve formě nálevu. V produkci
potravinářských výrobků se používá.
Radix (cum Herba) taraxaci (Taraxacum officinale, Asteraceae, pampeliška, Dandelion) – kořeny, kořeny s natí, nať obsahují organické kyseliny (kávovou, p-hydroxyfenyloctovou, chlorogenovou), mastné kyseliny (linolovou, lenolenovou,
olejovou, palmitovou), eudesmanolidy (tetrahydroridentin B, taraxakolid-β-D-glukosid), germakranolidy (β-D-glukosidy
taraxanové kyseliny), steroly (β-sitosterol, ψ-taraxasterol), karotenoidy, flavonoidy (luteolin 7-O-glukosid), cukry, sliz, draselné soli. Extrakt má diuretické účinky, vykazuje protizánětlivý účinek, působí hypoglykemicky na zdravá zvířata, vodný
extrakt vykazuje antitumorovou aktivitu způsobenou přítomnými polysacharidy. U lidí příznivě ovlivňuje virový zánět jater.
Drogy se používají jako mírný močopudný, mírně projímavý a žlučopudný prostředek. Jako akcelerátor metabolismu se
využívá při revmatických chorobách, zvýšené hladině cholesterolu a triglyceridů, při zánětech žlučníku, žlučových kamenech, špatném zažívání spojeném se zácpou a atonií zažívadel, jako pomocný prostředek při léčbě diabetu a snížené
tvorbě moči. Průměrná terapeutická dávka je 4 – 10 g listů (nati) nebo 2 – 8 g kořene v nálevu, 3× denně. Produkty z drog
se používají při produkci potravinářských výrobků jen velmi omezeně.
Extractum cardui mariae (Silybum marianum, Asteraceae, ostropestřec mariánský) je připravován vodně-alkoholovou
extrakcí nažek („semen“) ostropestřece mariánského. Obsahuje především flavonolignany (80 % flavonolignanů silymarinového komplexu – silybin, silydianin a silikristin), flavonoidy (taxifolin, kvercetin, kemferol), aminy (tyramin, histamin). Mastný
olej (20 – 30 %; kyseliny linolová, olejová, palmitová), tokoferol (0,6 %), steroly (kampesterol, stigmasterol, b-sitosterol),
proteiny (25 – 30 %) a další lipidické látky, běžně přítomné v nažkách ostropestřece zde obsaženy nejsou, protože pro
výrobu extraktu byl použit odtučněný materiál. Flavonolignany mají ochranný účinek na jaterní parenchym, tlumí účinky
některých jaterních jedů (tetrachlormetanu, amanitinu, falloidinu) stabilizací membrán hepatocytů, působí antioxidačně
a mají radikály-zhášecí aktivitu. Komplex obsahových látek má cholagogní a spasmolytické účinky. Extrakt je používán
k profylaxi a léčbu jaterních onemocnění vzniklých po virových hepatitidách, bakteriálních, houbových a chemických
toxinech. Účinek je větší při preventivním podávání než při terapeutickém. Směs flavonolignanů je používána jako součást
antioxidačních směsí. Zároveň je možné využít schopnost zvyšovat tvorbu žluči a spasmolytický účinek. Obvyklá terapeutická dávka drogy se pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,4 g, 3× denně. L-askorbová kyselina je esenciální vitamin v lidském
těle nesyntetizovaný s významnými antioxidačními vlastnostmi, podporuje hojení ran a kostí, uplatňuje se v biosyntéze
kortikoidních hormonů a potlačuje vliv negativních stresových faktorů na organismus. Zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Jeho zvýšené podávání je efektivní ve vyšším věku, při těžké a stresující práci, u sportovců v období
maximálního zatížení, při vysoce bílkovinné a vysoce tukové stravě, preventivně ke zvýšení imunorezistence, při prevenci
infekcí horních dýchacích cest, zejména u osob ve ztížených pracovních podmínkách. Terapeutické dávky jsou: jednotlivá
0,1 – 0,3 g, denní 0,1 – 1,0 g. CovitolÆ je registrovaná ochranná známka fy Henkel Corp. pro směs přírodních tokoferolů
α‑, β-, γ- a δ. Tato směs je izolována (často spolu s oleji) z klíčků některých obilovin (velmi často z pšenice). Má údajně až
o 36 % lepší biologickou dostupnost než tokoferolacetát. Biologickým účinkem je blízká účinku D,L-α-tokoferolu: v organismu působí jako celulární antioxidant a zhášeč volných kyslíkových radikálů. Avitaminóza se projevuje v reprodukčním
systému, svalstvu a kardiovaskulárním systému. Je lipofilní, resorbuje se z GIT, prochází placentární bariérou. Používá se
jako antioxidační prostředek na ochranu cévního systému a pro zlepšení energetické bilance myokardu. V současnosti je
však běžnější používat syntetický α-tokoferol (který je v přírodních směsích tokoferolů zastoupen ve vysokém měřítku) a to
ze dvou důvodů: ostatní tokoferoly mají biologické účinky velmi blízké a také proto, že a-tokoferol lze připravit nenáročně
a poměrně lacino synteticky.
Biologický účinek směsi lze tedy dokumentovat na této látce, která je výrazně stabilní ve formě acetátu a tak je také
používána. V organismu působí jako celulární antioxidant a zhášeč volných kyslíkových radikálů. Uplatňuje se v mnoha
oblastech infertility, při atrofii dýchacích cest a zažívacího ústrojí, doplňkově při percepčních poruchách sluchu, při neurastenii, degenerativních proliferačních změnách kloubního systému, sekundární svalové insuficienci a myopatii, jako
adjuvans při některých endokrinních poruchách (hypogonadizmu, thyreotoxikózách aj.), poruchách výživy, malabsorpčním syndromu, chronických aktivních hepatitidách, jako adjuvans při léčbě některých parodontopatií. Používá se také
k ochraně cévního systému před jeho degenerací (jako antioxidans). Minimální terapeutická denní dávka směsi tokoferolů
je 100 mg. Denní terapeutická dávka záleží na složení tohoto spektra a zastoupení inertní olejové příměsi; lze počítat
s dávkou odpovídající 100 mg tokoferolacetátu.β-Karoten je provitaminem vitaminu A, v lidském těle není vytvářen. Je
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přiváděn potravou, v současnosti je tento suplement zcela syntetického původu. Jeho biologický účinek je dvojí: v játrech
konvertuje na 2 molekuly vitaminu A, působí však také jako intaktní molekula: aktivně zachycuje singletový kyslík a funguje
jako významný antioxidační prostředek: chrání cévní endotel v průběhu chemického stresu (proti zplodinám cigaretového
kouře, látkám ze znečištěného ovzduší, peroxidovaným fragmentům lipidů aj. noxám). Denně se podává 15 – 30 mg.
V produkci potravinářských výrobků se používá. Výrobce doporučuje použití produktu pro preventivní ochranu jater a jako
antioxidační prostředek. Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 tableta 2× denně s jídlem.

Toxicita složek
Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity. Herba
cnici se nedoporučuje k používání v těhotenství a při laktaci. Radix (Herba) taraxaci nemají toxické ani nepříznivé vedlejší
účinky. V průběhu těhotenství a kojení je možné je používat.
Extractum cardui mariae e fructis je netoxický a je jej možné používat v těhotenství a při kojení. Vedlejší reakce z nadměrného přísunu askorbové kyseliny zde nejsou uvedeny, protože množství kyseliny, obsažené v produktu je natolik malé,
že je nemůže vyvolat. Utilizaci askorbové kyseliny snižují orální antikoncepční produkty, kortikosteroidy a salicyláty,
vylučování této látky do moči zvyšuje acetylosalicylová kyselina, barbituráty a tetracyklin. Riziko krystalurie je po sulfonamidech. β-Karoten se po nadměrném nebo dlouhodobém užívání může u citlivějších jedinců ukládat do určitých tkání
a způsobit tak jejich nažloutlé zabarvení. Nejedná se o projev toxicity.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců od data výroby. Látkou,
která může podléhat spontánnímu časovému rozkladu, je směs tokoferolů; v tomto případě jsou však ve směsi s dalšími
antioxidanty (askorbová kyselina, b-karoten a flavonolignany Silybum marianum), které jsou dostatečně stabilizujícím
činitelem za předpokladu dodržení výše uvedených fyzikálních podmínek uskladňování.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Utilizaci askorbové kyseliny snižují orální antikoncepční produkty, kortikosteroidy a salicyláty, vylučování této látky do
moči zvyšuje acetylsalicylová kyselina, barbituráty a tetracyklin. Riziko krystalurie je po sulfonamidech. Není předpoklad,
že by u ostatních složek docházelo k interakci ať už mezi sebou nebo enzymovými systému lidského organismu za vzniku
složek s nežádoucím účinkem.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení
Výrobek lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.
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RED CLOVER STAR

#2736

Složení produktu
Produkt obsahuje: Red Clover.
Auxilianty: Maltodextrin, Gelatin, Calcium Carbonate, Vegetable Magnesium Stearate,
Silica.
Energetická hodnota neuvedena.
Z popisu plyne existence jednoho tržního druhu.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Květ jetele lučního (Trifolium pratense, Fabaceae, jetel luční, Clover Red blossoms) –
květy obsahují saponiny (soyasapogenoly B-F), flavonoidy (isorhamnetin, kemferol, kvercetin a jejich glykosidy), isoflavonoidy (biochanin A, daidzein, formononetin, genistein, aj.),
kumariny (kumarin, medikagol), organické kyseliny (kumarovou, faseolovou, salicylovou),
sacharidy, z dalších látek silici, vitaminy, pryskyřici, tukové a minerální látky.
Hlavními isoflavony jsou biochanin A a formononetin; po přijetí jsou v zažívacím ústrojí
různě metabolizovány. Glykosidy jsou štěpeny b-glukosidázami v jejunu; v krevním oběhu
se vyskytuje jen malé množství nehydrolyzovaných glykosidů. Vliv těchto methylovaných isoflavonů na zdraví nebyl dosud
objasněn. Tyto isoflavony působí jako selektivní SERM, tj. selektivní modulátory estrogenních receptorů (podobně jako
isoflavony sóji). U premenopauzálních žen s normální hladinou estrogenů mají anti-estrogenní efekt, u postmenopauzálních
s nízkou úrovní endogenních estrogenů působí jako slabí agonisté. Mají vysokou afinitu k ERb (estrogenní receptor beta),
významně nižší k ERa receptorům. Tato aktivita k ERb určuje jejich převahu účinků na srdce, oběhový systém, kosti, měchýře.
Mohou se významně uplatnit při ovlivňování osteoporózy u postmenopauzálních žen u nichž dochází k postupnému
poklesu hladin endogenních estrogenů; preventivní účinek vůči osteoporóze lze přičíst jejich slabému estrogennímu efektu. Některé z těchto látek přímo inhibují aktivitu osteoklastů (tj. kostních buněk, jejichž funkcí je resorpce kostní hmoty).
Příjem fytoestrogenů potravou je často dáván do souvislosti se snížením rizika vzniku karcinomu endometria; látky
z jetele lučního mohou inhibovat aromatasu, která převádí androstendion na estron. Zvýšená hladina tohoto estrogenu je
spojována s vývojem endometriálních karcinomů. Tyto isoflavony mohou mít také antikarcinogenní aktivitu patrně vlivem
jak estrogenních, tak neestrogenních mechanizmů. Publikované antiproliferativní efekty nebyly mediovány estrogenními
receptory (ER), protože tyto efekty byly pozorovány jako ER-pozitivní, tak u ER-negativních buněčných linií.
U jetelových isoflavonů nebylo pozorováno snížení hladin cholesterolu. Stále existují názory, že tyto látky mohou hrát
roli v prevenci kardiovaskulárních onemocnění zvýšením exkrece žlučových kyselin, zvýšením regulace LDL receptorů
a zvýšením systémové arteriální kompliance.
Lze konstatovat, že isoflavony mají vliv na činnost předstojné žlázy. Pokusy na zvířat přinesly zkušenost, že mohou
snižovat velikost prostaty v důsledku svého anti-androgenního efektu. Avšak klinické studie neprokázaly statisticky významný vliv na velikost této žlázy. Látky zvyšují apoptózu (smrt) prostatických buněk častěji než buněčnou proliferaci.
Z výsledků laboratorních studií vyplynulo, že některé isoflavony snižují růst jak buněk benigní hyperplazie, tak kancerózní
prostatické tkáně.
Průměrná denní terapeutická dávka jsou 4 g drogy, 3× denně.
Droga je v poslední době používána při produkci potravinářských výrobků.
Výrobce doporučuje použití produktu v některých obdobích života, především při změněném metabolizmu cholesterolu, k ovlivňování nepříjemných menopauzálních symptomů (návaly horka, cyklické bolesti prsou, mastalgie), k tlumení
premenstruálního syndromu, prevenci zhoubného bujení, zlepšení trávicích procesů, kašle, astmatu a bronchitidy. Může
přinést také příznivý efekt u mužů, u nichž se začíná objevovat nezhoubné zbytnění prostaty.
Deklarovaný účinek produktu není v rozporu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
Výrobce doporučuje podávat dospělým osobám 2× denně 1 kapsli (ráno a večer). Produkt nesmí být podáván v případech
přecitlivělost na květy jetele, graviditě, kojení, v případě léčeného karcinomu prsu a jiných hormon-dependentní nádorů;
nesmí být podáván také dětem do 15 let věku. Relativní kontraindikací jsou poruchy krevní srážlivosti a deficience proteinu S.

Toxicita složek
Složka produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity. U výrazně citlivých osob může dojít ke tvorbě kožní vyrážky, myalgiím, bolestem hlavy, objevuje se také nauzea, případně
krvavý vaginální výtok. Jsou popsány vzácné případy endometriální hyperplazie. Tyto projevy však nejsou běžné.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Možnost vzniku rozkladných produktů se ve významné míře nepředpokládá.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
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V případě použití některých léčiv je třeba opatrnosti a to konkrétně: antiagregační/antikoagulační léčiva (kořen anděliky, květ hřebíčkovce, kořen šlavěje purpurové, cibule česneku, oddenek zázvoru, list jinanu, kořen všehoje, květ jírovce, oddenek kurkumy a další morfologické části rostlin) – loučasné podání léčivých drog nebo syntetických léčiv, které
snižují trombocytární agregaci může přinést u některých osob riziko zvýšené krvácivosti; léčiva s estrogenním účinkem
(nať vojtěšky, kořen ploštičníku, plod drmku, semeno lnu, šištice chmelu, kořen puerárie, oddenek lékořice, semeno sóji;
ipriflavon, syntetické estrogeny) – isoflavony jetele mohou vykázat aditivní nebo antagonistický účinek (mohou interferovat
s hormonální terpaií vlivem kompetice na estrogenních receptorech); cytochrom P450 1A2 (CYP 1A2) substráty (amitriptylin,
haloperidol, ondansetron, teofylin, propranolol, verapamil a další) – při současném podání může teoreticky dojít k inhibici
uvedeného cytochromu a následnému zvýšení hladin některých léčiv metabolizovaných inkriminovaným enzymovým systémem, efekt však u člověka nebyl dosud prokázán; cytochrom P450 2C19 (CYP 2C19) substráty (omeprazol, lansoprazol,
pantoprazol, diazepam, karisoprodol, nelfinavir a další) – při současném podání může teoreticky dojít k inhibici uvedeného
cytochromu a následnému zvýšení hladin některých léčiv metabolizovaných inkriminovaným enzymovým systémem,
efekt však u člověka nebyl dosud prokázán; cytochrom P450 2C9 (CYP 2C9) substráty (NSAIDs zahrnující diklofenak,
ibuprofen, meloxikam, piroxikam, celekoxib, dále amitriptylin, warfarin, glipizid, losartan a další) – při současném podání
může teoreticky dojít k inhibici uvedeného cytochromu a následnému zvýšení hladin některých léčiv metabolizovaných
inkriminovaným enzymovým systémem, efekt však u člověka nebyl dosud prokázán; cytochrom P450 3A4 (CYP 3A4)
substráty (lovastatin, ketokonazol, itrakonazol, fexofenadin, triazolam a další) – při současném podání může teoreticky
dojít k inhibici uvedeného cytochromu a následnému zvýšení hladin některých léčiv metabolizovaných inkriminovaným
enzymovým systémem, efekt však u člověka nebyl dosud prokázán; kontraceptiva – teoreticky může současné podání
vyšších dávek extraktů z jetele lučního interferovat s kontraceptivy; tamoxifen – léčivo interaguje s isoflavony v důsledku
jejich potenciálního estrogenního účinku může dojít k nežádoucímu terapeutickému efektu (genistein může antagonizovat
antitumorový efekt tamoxifenu).
Není však předpoklad, že by k těmto reakcím docházelo i v tomto případě, protože dávky květů jetele lučního jsou nízké.

Možnost případného zneužití produktu ve smyslu toxikomanie
Toto zneužití není reálné.

Zhodnocení
Výrobek lze bez výhrad doporučit jako doplněk stravy.
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REGEMAX STAR

#1081

Složení produktu
Obohacená rostlinná bílkovina, L-Arginin, oxid křemičitý, Siberian Ginseng (kořeny
akantopanaxu), oktakosanol.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je klasifikován jako potravina pro zvláštní výživu.
Arginin pyroglutamat je solí argininu, která se v organismu biologicky velmi dobře
uplatňuje z hlediska obou svých složek: Arginin (2-amino-5-guanidinovalerová kyselina)
je aminokyselina spíše esenciální. Její resorpce ze střeva je pomalá (biologická dostupnost
je závislá na formě aplikace); v metabolické kaskádě aminokyselin se metabolizuje na
ornitin, je součástí řetězce tvorby kreatinu. Látka stimuluje imunitní systém (denní dávka
min. 1 g), zvyšuje tvorbu kolagenu v chrupavčitých tkáních a lze jej použít v rekonvalescenci zejména po chirurgických zákrocích (denní dávka min. 3 g), podílí se na zvýšení
hmotnosti příčně pruhované svaloviny a na snížení obsahu tělesného tuku (s karnitinem,
denní dávka min. 2 g), je důležitá pro vývoj a motilitu spermií, podílí se na redukci nadváhy
(denní dávka min. 1 g), působí preventivně proti sklerotizaci cév (s karnitinem a vit. C,
denní dávka min. 1 g), urychluje hojení povrchových ran a spálenin (denní dávka min. 1 g). Terapeuticky je arginin využíván
jako hepatoprotektivum, je-li v těle zvýšené množství amoniaku a ve formě infusních roztoků v substituční aminokyselinové
léčbě. Často uváděná stimulace tvorby růstového hormonu je statisticky a kontrolovanými studiemi nepotvrzena; tento
efekt se projevuje u některých pokusných osob při nárazových dávkách převyšujících 15 g denně a nelze z nich vyvodit
signifikantní závěry. Pyroglutamát (pyroglutamová kyselina) se přirozeně vyskytuje v zelenině, ovoci, cereálních produktech,
v masu. Je přítomen v lidském mozku, cerebrospinální tekutině a krvi. Po perorálním podání prochází hematoencefalickou
bariérou a stimuluje kognitivní funkce. U zvířat zlepšuje paměť a učení, má u nich antianxiózní účinky. Je také efektivní
u deficitů paměti u lidí, způsobených alkoholem a je účinný při multi-infarktní demenci. Statisticky významné zlepšení
bylo pozorováno také v oblasti zlepšení paměti.
V Evropě (zejména Itálii) je argininpyroglutamát používán jako adjuvantní prostředek při léčbě senility, mentální retardace a alkoholismu; biologický účinek pyroglutamátu je zvyšován přítomností argininu, ačkoliv arginin sám o sobě výrazný
kognitivitu-posilující efekt nemá. Sloučenina byla sledována z hlediska chemicko-farmaceutického a farmakodynamického
a byl určen profil jejího účinku na CNS. Denní terapeutická dávka pyroglutamátu je průměrně 1,5 g (ve formě hořečnaté
soli, p. o.)V produkci potravinářských výrobků se látka nepoužívá.
Sójový protein je vyráběn ze sójových bobů zbavených testy a sacharidů, především flatulentních (trehalóza aj.). Vodný
extrakt bílkovin je fluidně sušen (dochází přitom k inaktivaci enzymů a některých antinutričních faktorů), výsledný bílkovinný
koncentrát je dobře dispergovatelný ve vodě. Zpravidla obsahuje minimálně 80 % proteinů, ca 5 % minerálních látek, ca
6 % vlhkosti, do 0,5 % hrubé vlákniny, do 0,8 % tuků, do 3 % látek primárního a sekundárního metabolismu (flavonoidy,
sacharidy aj. látky). V některých případech je tento protein hydrolyzován biotechnologickými podobnými, jako je tomu
např. v případě proteinů syrovátky nebo vaječného bílku. Sójový protein se používá ve výživě jako preventivní prostředek
vůči některým závažným onemocněním, např. nahradí-li se jím živočišné proteiny, výrazně se sníží icidence kardiovaskulárních onemocnění; přítomné látky zvyšují stabilitu endotelia vůči různým atakům, snižují počet lézí a formaci trombů,
snižují hladinu LDL cholesterolu a to nejen u hyper-, ale do jisté míry i u normocholesterolemických lidí. Velmi příznivý
vliv mají sójové proteinové koncentráty u žen v perimenopauze; dochází k normalizaci sérových lipoproteinů, krevního
tlaku aj. ukazatelů. V současnosti je nepochybné, že se aktivně účastní na prevenci vůči chorobám kardiovaskulárního
systému. Používá se také u dětí, u nichž se vyvinula alergie na kravské mléko. Velmi významnou složkou sójového proteinu je příměs isoflavonů, které v proteinu zůstávají z výroby. Tyto fytoestrogenní látky jsou v organismu vstřebávány,
biotransformovány a vykazují estrogenní aktivitu (estrogeny jsou důležité pro homeostatickou regulaci řady buněčných
systémů a jejich nedostatek v organismu má za následek patofyziologické procesy). I přes určité dohady lze přítomnost
těchto flavonoidních látek pokládat za pozitivní: u zvířat bylo zjištěno, že genistein se může uplatňovat v prevenci prekancerózních lézí kolonu atd. Existuje mnoho prací, které dokládají praktickou užitečnost sójového proteinu od jeho
nutriční výhodnosti až po preventivní působení vůči onemocnění kardiovaskulárního systému a tvorbu neoplasmat; jejich
enumerace na tomto místě však není potřebná.
Oktakosanol je alifatický alkohol s dlouhým řetězcem, který po podání zvyšuje pohybovou výdrž a stává se proto
v současnosti surovinou pro výrobu některých nutraceutik. V organismu je metabolizován na mastné kyseliny a následně
inkoroporován do fosfolipidů a steroidů. Jako látka zvyšující neuromuskulární funce je přidáván do iontových a rehydratačních nápojů pro sportovce a těžce pracující, případně různých pevných nutraceutik, obsahujících další přírodní
komponenty, jako extrakt z česneku, triglyceridy, hořčík, určených ke zvýšení fyzické síly, odstranění únavy a zmírnění
vyčerpání. Oktakosanol je proto doporučován jako nutrient s ergogenním účinkem hlavně pro sportovce; může se podílet
na uvolňování energie a fyzické výdrže: snižuje ukládání tuků v periferní adipózní tkáni bez snížení počtu buněk, zvyšuje
aktivitu lipoproteinové lipasy a zvyšuje celkový oxidační poměr mastných kyselin ve svalu. Podílí se na konverzi lipidů
za vzniku energie.
Radix eleutherococci (Acanthopanax senticosus, syn. Eleutherococcus senticosus, Devil’s Shrub, Siberian Ginseng) –
kořeny akantopanaxu obsahují silici (0,8 %; komponenty nejsou popsány), eleuterosidy A-M různé struktury
(A‑steroly, B-fenylpropanoid, B1,B3 -kumariny, C – monosacharid, lignany B4, D, E, M- hederasaponin), sacharidy (glykany,
tzv. eleutherany), fenylpropanoidy (kávovou kyselinu a její ester), terpenoidy (kyselinu oleanolovou), ostatní sloučeniny
(β-sitosterol, isofraxidin, (-)-siryngaresinol, sinapylalkohol) a další látky. Používá se v podobných indikacích jako kořeny
všehoje ženšenového (Panax ginseng) – tzn. jako adaptogen, imunostimulans. Zvyšuje nespecifickou odolnost organismu
vůči nepříznivým životním podmínkách a vůči stresovým faktorům. Průměrné terapeutické dávky jsou 0,6 – 3,0 g denně,
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po dobu 1 měsíce; po 2 – 3 týdenní periodě je možné začít s kúrou znova. Při produkci potravinářských výrobků se nepoužívá. Výrobce uvádí použití produktu jako regenerátoru pro těžce pracující a pro rekonvalsescenci. Deklarovaný účinek
produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
2 kapsle denně na lačný žaludek, nejlépe před spaním. Děti od 12 let, těhotné a kojící ženy 1 kapsle denně.

Toxicita složek
Koncentrát sójového proteinu, argininpyroglutamat a oktakosanol nebyly shledány toxickými. Kořen akantopanaxu
ostnitého nemá být podáván osobám psychicky labilním, nervózním, hyperaktivním, manickým nebo schizofrenním,
hypertonikům a ženám v premenopauze, nesmí být podáván spolu s centrálními stimulancii, antipsychotickými látkami
a v průběhu hormonální léčby. Nedoporučuje se podávání v průběhu těhotenství a při kojení. Obsah kořene akantopanaxu
ostinitého a oktakosanolu v produktu je velmi malý, a proto nehrozí objevení se vedlejších nežádoucích účinků.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Možnost vzniku rozkladných produktů se ve významné míře nepředpokládá.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Produkt je polykompozitní a je zřejmé, že bude docházet k tichým interakcím mezi obsahovými látkami léčivých drog;
není však předpoklad, že by se tyto interakce projevily negativním efektem na fyziologické pochody člověka.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Není reálná.

Zhodnocení
Výrobek doporučuji jako produkt pro sportovní výživu.
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RELAX STAR

#2740

Složení produktu
Celulóza, vitaminy a minerály (vitamin C, niacin, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B1,
pantothenová kyselina, listová kyselina, vitamin B1, Strobilus lupuli (chmel ovíjivý), Herba
passiflorae incarnatae (mučenka pletní), Fructus schizandri (magnolka čínská), bitartarát
cholinu, citrusové flavonoidy, inositol, pšeničné klíčky, stearan hořečnatý, PABA, oxid
křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je klasifikován jako potravina pro zvláštní výživu.
L-askorbová kyselina je esenciální vitamin v lidském těle nesyntetizovaný s významnými
antioxidačními vlastnostmi, podporuje hojení ran a kostí, uplatňuje se v biosyntéze kortikoidních hormonů a potlačuje vliv negativních stresových faktorů na organismus. Zvyšuje
fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Jeho zvýšené podávání je efektivní ve vyšším
věku, při těžké a stresující práci, u sportovců v období maximálního zatížení, při vysoce
bílkovinné a vysoce tukové stravě, preventivně ke zvýšení imunorezistence, při prevenci
infekcí horních dýchacích cest, zejména u osob ve ztížených pracovních podmínkách.
Terapeutické dávky jsou: jednotlivá 0,1 – 0,3 g, denní 0,1 – 1,0 g.
Strobilus lupuli (Humulus lupulus, Cannabaceae, chmel ovíjivý) – šištice chmele obsahují flavonoidy (kemferol, kvercetin), chalkony (isoxanthohumol, xanthohumol), pryskyřičnaté látky – hořké kyseliny (3 – 12 %; humulon, lupulon a jejich
produkty), třísloviny (2 – 4 %), silici (0,3 – 1 %), z ostatních sloučenin amino- a fenolkarbonové kyseliny, tuky, estrogenní
látky. Látky mají antibakteriální aktivitu vůči Gram-pozitivním baktériím, humulony a lupulony mají nízkou aktivitu vůči
plísním a kvasinkám; antibakteriální a antifungální aktivitu mají také flavonoidy. Disponují sedativními účinky. Alkoholové výtažky mají spasmolytickou aktivitu. Látky s estrogenní aktivitou dosud nebyly v čistém stavu izolovány. Droga se
používá jako sedativum, slabé hypnotikum, k úpravě nadměrně zvýšeného libida, při nedostatečném vylučování žaludeční
šťávy spojeném s kvasnou nebo hnilobnou dyspepsií, jako pomocný močopudný a antituberkulózní prostředek. Průměrná
terapeutická dávka je 1 – 2 g 3× denně. V produkci potravinářských výrobků se používá.
Herba passiflorae (Passiflora incarnata, Passifloraceae, mučenka pletní) obsahuje indolové alkaloidy (harman, harmin –
0,05 %), harmol, flavonoidní glykosidy (saponarin, saponaretin, vitexin), katechin, pektin. Nať se používá jako sedativum
(účinek harmanu a flavonoidů), má centrálně tlumivý účinek na vegetativní centra, snižuje krevní tlak. Nalezla uplatnění
jako celkově zklidňující prostředek při neurastenii, stavech podráždění a psychického napětí s chvěním a zvýšeným
svalovým napětím, při nespavosti a bušení srdce neurotického původu. V pediatrii se používá při hysterických reakcích.
Obvyklá terapeutická dávka je 2 g drogy 3× denně. Fructus (Semen) schizandrae (Schizandra chinensis, Schizandraceae,
magnolka čínská), Wuweizi, je čínskou lékopisnou drogou, používanou jako tonikum, sedativum, při impotenci, neurastenii,
nespavosti, zapomnětlivosti, roztržitosti, bronchiálních onemocněních, průjmech, diabetes mellitus, edémech, hepatitidě
a choleře. Plody (semena) obsahují silici (seskvikaren, ylangen, chamigrenal, α- a β-chamigren), lignany dibenzo(a,c)
cyklooktadienového typu (gomisiny a jejich acylderiváty, celkem cca 60 sloučenin). Droga se klinicky uplatnila při léčbě
hepatitid (má výrazný hepatoprotektivní účinek), jako adaptogenní prostředek (zvyšující nespecifickou odolnost organismu vůči nepříznivým vlivům stresových faktorů na organismus), v neurologii a jako antitussický prostředek. V produkci
potravinářských výrobků se používá. Denní terapeutická dávka je v rozmezí 1,5 – 6 g (čínský lékopisný údaj), prakticky se
však běžně používá až 3 – 9 g jako jednotlivá dávka.
Flavonoidy citrusových plodů, resp. hesperidinový komplex – tzv. bioflavonoidy – jsou fenolické látky, vyskytující se
v oplodí citrusových plodů (citróny, mandarínky, pomeranče, grapefruity); jsou představovány flavanolovými glykosidy,
především hesperidinem a naringinem. Průmyslově se z těchto surovin získávají ve směsi ve velkých množstvích. Tyto látky
jsou označovány jako permeabilitní faktor. V řadě experimentálních modelů zánětu vykazují protiedematózní aktivitu.
Používají se ke snižování nadměrné propustnosti kapilár a při poškození kapilár při předávkování léčiv. Snižují možnost
destrukce výstelek cévních stěn, způsobovaných volnými kyslíkovými radikály (mají antioxidační účinky) a jejich aktivita
vzrůstá při současném podávání kyseliny askorbové. V terapii jsou používány k výrobě fytoterapeutik. Limitní terapeutické dávky jsou: naringin: 100 mg/kg, per os, hesperidin (přečištěný): 100 mg/kg, per os. Denní reálná terapeutická dávka
flavonoidů se pohybuje zpravidla do hranice 150 mg.
Inositol (myoinositol, mesoinosit, i-inosit) je cyklitol, který má status vitaminu skupiny B, ačkoliv tato vitaminová funkce
nebyla u člověka dosud zcela potvrzena (připouští se např., že může být koenzymem amylázy). V malých množstvích,
většinou ve fosforylované formě, se vyskytuje v savčích buňkách, kde se podílí na regulaci významných vitálních procesů.
V přírodě se vyskytuje v relativně větších množstvích v cereáliích, luštěninách aj. ve formě hexafosfátu jako tzv. kyselina
fytová. Odtud je tato látka přijímána stravou a pro živočichy se tak stává zdrojem fosfátu. Ve větším množství však může
být její příjem nežádoucí (vazba některých kationtů za vzniku solí, tzv. fytinu). Z 9 stereoisomerů tohoto alkoholického
cukru je vitaminově nejúčinnější pouze myoinositol. Myoinositol je řazen mezi lipotropní látky, působí proti ukládání
tuků v játrech a steatóze. Byl u něj nalezen také antidiabetický účinek a může být použit při léčbě diabetické neuropatie.
V savčích buňkách se podílí na metabolismu nukleotidů, tuků a jejich transportu. Bývá doporučován jako adjuvans při
léčbě deprese a strachu, respiračních problémech (zejména tzv. neonatal respiratory distress syndrome) a léčbě retinopatie
v prematurním období. Jako doplněk sportovní výživy se používá k saturaci svalu touto látkou a ke zlepšení metabolických
procesů, které v nich probíhají v průběhu fyzické zátěže. Za neterapeutické denní dávky lze pokládat dávky do 3 g.
Pšeničné klíčky (Triticum aestivum, Poaceae, pšenice) – jsou získávány rozdružením obilek pšenice a zbavením lipofilního podílu nejčastěji superkritickou extrakcí oxidem uhličitým (získá se tak směs přírodních tokoferolů, které mají
farmaceutický a potravinářský význam). Zbylá embrya obsahují relativně vysoké procento bílkovin a nukleových kyselin
a rostlinné cytokininy. Používají se omezeně jako dietetický prostředek. Tato surovina se jako farmaceutický produkt
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nepoužívá a nejsou proto stanoveny terapeutické dávky. Používá se v produkci potravinářských výrobků. Niacinamid je
součástí nikotinamidadenindinukleotidu (NAD), jeho fosfátu (NADH); v redukované formě (NADPH2) hraje důležitou roli
při biosyntetických procesech, metabolizmu tuků, cukrů, bílkovin, aj. Indikuje se u dermatitid, zánětlivých onemocnění
sliznic ústní dutiny a jazyka, snížením bazálního metabolizmu, makrocytární anémií, retencí vody v organismu, svalovými záškuby, melancholií. Terapeutické dávky jsou: jednotlivá 0,1 g, denní 0,3 g. PABA (p-Aminobenzoová kyselina) je
růstovým faktorem, přítomným ve všech buňkách. V živočišných tkáních je z 80 % přítomná ve vázané formě a využívá
se jako stavební jednotka při biosyntéze kyseliny listové. U vyšších živočišných druhů a člověka nebyly karence této látky
pozorovány, a proto je otazné stanovení jejích terapeutických a neterapeutických hladin. Kyanokobalamin umožňuje využití
kys. listové pro syntézu nukleotidů a zasahuje do řady dalších biochemických procesů. Při hypovitaminóze vede porucha
syntézy nukleotidů k poruše zrání erytrocytů v kostní dřeni, vznikají také těžké poruchy nerovového systému (zejména
postižení postranních a zadních míšních provazců). Indikuje se zejména u megaloblastické anémie a k podpoře činnosti
nerovového systému. Jeho perorální podávání má význam jen tehdy, existuje-li u konzumenta solidní úroveň IF v žaludku.
Denní terapeutická dávka je 0,0002 – 0,001 g (200 – 1000 mg). V nutraceutických přípravcích (tablety) je kyanokobalamin
přítomen v dávce až 1000 mg. Pyridoxin je ve fosforylované formě koenzymem dekarboxyláz a transamináz aminokyselin; účastní se biosyntézy koenzymu A a tím glykolýzy, tvorby porfyrinů s inkorporací železa do hemu, transmethylace
methioninu, metabolismu kys. linolenové na arachidonovou, uplatňuje se v metabolismu mozkových neurotransmiterů
aj. Používá se u řady neurologických poruch, pelagroidní dermatitidě, seborrhoickém ekzému, ke zmírnění toxických projevů po ozáření, při malabsorpčním syndromu. Pyridoxin-α-ketoglutarat je jednou z komerčně vyráběných transportních
forem pyridoxinu s dobrou biologickou dostupností. Používá se ojediněle, většinou v produkci potravinářských výrobků
(nutraceutik). Denní terapeutické dávky pyridoxinu jsou zpravidla 80 – 100 mg.
Kyselina listová (po redukci na tetrahydrofolát) je především koenzymem syntézy purinových a pyrimidinových bazí.
Využívá se při nutričních karencích v dětském a stařeckém věku, při poruchách absorpce, onemocnění střev (Crohn)
aj. Terapeutické dávky jsou: jednotlivá 0,005 – 0,01 g, denní 0,01 – 0,05 g. Riboflavin je ve fosforylované formě složkou
řady oxidačních enzymů, zaujímá velmi důležitou roli v redoxních dějích. Zejména tam, kde se nevyskytují oxidační fermenty obsahující železo, např. v rohovce a oční čočce; působí ve svalstvu, srdci a játrech, v kůži umožňuje metabolismus
keratoproteinů, účastní se tvorby krevních elementů a zárodečných buněk. Je indikován u všech afekcí podmíněných hypovitaminózou B2, při přísných a jednostranných dietách, jako doplněk léčby kys. nikotinovou a nikotinamidem. Thiamin
je ve fosforylované formě koenzymem kokarboxylázy. Jeho nedostatek vede ke zhoršenému využití alfa-oxokyselin, což se
projeví metabolickou poruchou sacharidů, dodávajících energii a následně poruchami v nervové tkáni, myokardu a trávicím ústrojí. Používá se v případě neuritid, psychických poruch, při terapii antibiotiky a chemoterapeutiky, při léčbě obrny
periferních nervů, sclerosis multiplex, herpes zoster, infekcích a malabsorpčního syndromu různé etiologie. Terapeutické
dávky jsou: jednotlivá 0,025 – 0,1 g, denní 0,1 g. Pantothen kyselina je součástí koenzymu A, podílejícím se na metabolismu tuků a cukrů. Zprostředkovává přenos dvouhlíkatých štěpů (acetylskupiny), účastní se biosyntézy mastných kyselin,
steroidů, porfyrinů, terpenů, vitaminů, aminokyselin a acetylcholinu. Pro vyšší organismy je pantothenová kyselina kožním
faktorem. Podává se při zánětlivých onemocněních dýchacích cest a zažívacího ústrojí, lokálně k podpoře epitelizace
a hojení ran, kožních a slizničních defektů. Terapeutická dávka pantothenanu vápenatého není uváděna; terapeuticky je
běžně používán panthenol (alkohol) při profylaxi a léčbě střevní atonie po operacích, zánětech dýchacích cest, akroparestézie, polyneuropatie, svědivé dermatózy a to 200 – 400 mg látky denně (p. o.)Výrobce doporučuje použití produktu pro
celkovou tonizaci organismu jako minerální, vitaminový a bylinný prostředek. Deklarovaný účinek produktu je v souladu
s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

1 kapsle 2× denně s jídlem.

Toxicita složek
Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity. Dávka
kyseliny askorbové není natolik vysoká, aby se mohly projevit nežádoucí vedlejší účinky. Používání Strobilus lupuli v těhotenství a při kojení se nedoporučuje. Herba passiflorae není toxickou vegetabilní drogou. Její dávky jsou natolik malé,
že se nemůže projevit účinek harmanových alkaloidů (nejprve agresivita, potom příjemné uvolnění); pro takový účinek
by bylo potřeba přijmout několik desítek gramů tohoto produktu a navíc by v něm nesměla být přítomna další rostlinná
sedativa, která účinek harmanových alkaloidů tlumí. V průběhu těhotenství a při laktaci se doporučuje velká pozornost
při jejím použití. U drogy Fructus schizandraea dále pro myoinositol není popisována toxicita. Cholin je látkou celkově
málo toxickou. Flavonoidy citrusových plodů mohou někdy vyvolat gastrointestinální poruchy anebo alergické reakce
(většinou v případech, kdy přijatá denní dávka je vyšší než 100 mg). Pšeničné klíčky nejsou surovinou s potenciální toxicitou. Niacinamid, PABA, kyanokobalamin, pyridoxin, listová kyselina, riboflavin, thiamin a kyselina pantothenová jsou
v podaných dávkách netoxické.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců
od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
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Utilizaci askorbové kyseliny snižují orální antikoncepční produkty, kortikosteroidy a salicyláty, vylučování této látky
do moči zvyšuje acetylosalicylová kyselina, barbituráty a tetracyklin. Riziko krystalurie je po sulfonamidech.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Dopingové zneužití nehrozí.

Zhodnocení
Výrobek lze bez výhrad doporučit jako potravinu pro zvláštní výživu.
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RESPIRAL STAR

#2738

Složení produktu
Herba eupatorii perfoliati (nať sadce prorostlého), Fructus foeniculi (plod fenyklu obecného), Radix armoraciae (kořen křenu selského), Folium verbasci (listy divizny), Herba marrubii
(nať jablečníku obecného), maltodextrin, stearan hořečnatý, oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je charakterizován jako potravina pro zvláštní výživu.
Herba eupatorii perfoliati (Eupatorium perfoliatum, Asteraceae, sadec prorostlý,
Boneset) – nať obsahuje seskviterpenické laktony (eupafolin, eupafolitin, eufoliatin, eufoliatorin, euperfolid), flavonoidy (eupatorin, astragalin, rutin, hyperosid), polysacharidy
(heteroxylany). Obsahové látky nati mají antiflogistický a diaforetický, působí jako prostředek hořčinný a stimulují imunitní systém organismu. V homeopatii se používá při léčbě
chřipky a febrilních onemocnění. Alopatické terapeutické dávky se pohybují v rozmezí
0,5 – 1,5 g 3× denně ve formě nálevu. V produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.
Fructus foeniculi (Foeniculum vulgare, Apiaceae, fenykl obecný, Fennel, Fennel
Seeds) – nažky obsahují silici (2 – 6 %) s obsahem 50 – 70 % trans-anetholu a do 20 %
(+)-fenchonu, řadu dalších terpenů, organické kyseliny, flavonoidy, olej, bílkoviny. Terpenické složky mají spasmolytické
účinky, výrazně zrychlují činnost řasinek na sliznici dýchacích cest, tím zvyšují vylučování hlenu a odkašlávání. Fenchon
zvyšuje vylučování trávicích enzymů a urychluje střevní peristaltiku. Flavonoidy působí slabě diureticky. U anetholu byly
pozorovány slabé estrogenní vlastnosti. Droga (a silice) se používá ke zvýšení sekrece hlenu v dýchacích cestách, jako
jejich antiseptikum a expektorans, spasmolytikum, karminativum a laxativní prostředek při slabých zažívacích potížích.
Lze ji použít také ke zvýšení tvorby mateřského mléka. Terapeutické dávky jsou 2 – 4 g drcených plodů 3× denně (nálev).
Při produkci potravinářských výrobků se používá.
Radix armoraciae (Armoracia rusticana, Brassicaceae, křen selský) obsahuje kumariny (skopoletin), fenoly (deriváty
kyseliny kávové a hydroxyskořicové), silice (glukosinoláty – S-glukosidy glukonasturtiin, sinigrin, a další isothiokyanáty),
ostatní sloučeniny (vitamin C, asparagin, peroxidasy, pryskyřice, škrob, sacharidy). Obsahové látky mají po intravenózním
podání kočkám hypotenzívní účinek (peroxidasa, která stimuluje syntézu metabolitů kyseliny arachidonové), vnitřně zvyšuje
vylučování trávicích enzymů, zvyšuje látkovou výměnu a má diuretický účinek. Na sliznice a kůži působí iritačně a silně
ji prokrvují (isothiokyanáty). Je používán jako antiseptikum, tonický prostředek sloužící ke stimulaci oběhu a zažívání,
jako močopudný a hojící prostředek. Pro vysoký obsah vitaminu C je doporučován při infekčních nemocech dýchacích
cest a poruchách trávicího ústrojí, kde normalizuje střevní činnost. V lidovém léčitelství byl používán při zánětech plic
a infekcích v močových cestách, kamenech a tkáňových otocích. Zevně nalezl uplatnění při zánětech tkání a k prokrvení
při revmatismu. Podává se 2 – 4 g čerstvého kořene před jídlem. Podávání sušeného kořene (1 – 2 g, 2× denně v prášku)
není obvyklé, protože sušením se většina siličných složek rozloží. V produkci potravinářských výrobků se používá.
Herba marrubii (Marrubium vulgare, Lamiaceae, jablečník obecný) – nať obsahuje alkaloidy (betonicin), flavonoidy
(apigenin, luteolin, kvercetin a jejich glykosidy), diterpeny (marrubiin, marrubenol), silice (stopy; bisabolol, kamfen,
p-cymen), z ostatních látek cholin, saponin (nespecifikován), β-sitosterol, vosky. Vodný výtažek působí antagonisticky vůči
účinku 5-hydroxytryptaminu in vivo, silice má vazodilatační, expektorační a antischistosomální účinky, marrubiin působí
kardioaktivně, má antiarytmické účinky, s dalšími diterpeny funguje jako hořčina, marrubová kyselina stimuluje tvorbu
žluči. Používá se ke zlepšení chuti k jídlu, trávení, při nedostatečné tvorbě žluči a spasmech žlučových cest (uvolňuje křeče
některých svěračů). Uplatňuje se jako pomocný lék při tachykardiích a léčbě ischemické srdeční choroby v geriatrii. Známé
je také použití při spastických bronchitidách, průduškovém astmatu a jako spasmolytikum při menstruačních bolestech.
Zevně se aplikuje při kožních onemocněních. Obvyklé terapeutické dávky jsou 1 – 2 drogy, 3× denně, ve formě nálevu.
V produkci potravinářských výrobků se nepoužívá. Výrobce doporučuje použití produktu pro hygienu respiračního traktu.
Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
2 kapsle 3× denně, dle potřeby.

Toxicita složek
Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity. Herba
eupatorii perfoliati je potenciálně toxickou drogou většinou však nikoli při použití doporučených terapeutických dávek: u citlivých pacientů může dojít k alergickým alergickým reakcím (laktony čeledi Asteraceae s iritačním účinkem). Starší literatura
však uvádí možnost silného pocení a průjmů i při použití terapeutických dávek. V průběhu těhotenství a při laktaci nesmí
být droga používána. Fructus foeniculi nedisponuje toxicitou, je možné jej používat v terapeutických dávkách v těhotenství
i při kojení. Obsahové látky Radix armoraciae mohou ve vyšších než terapeutických dávkách brzdit činnost štítné žlázy.
Opatrnosti je rovněž třeba v těhotenství a při kojení. Herba marrubii se nedoporučuje podávat v těhotenství a při kojení.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní, je tvořen pouze směsí drog; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů
za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí
a použit nejdéle 24 měsíců od data výroby.
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Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Produkt je polykomponentní (vzhledem k přítomnosti obsahových látek léčivých rostlin a je zřejmé, že bude docházet
k tichým interakcím mezi účinky těchto látek; není však předpoklad, že by se tyto interakce projevily negativním efektem
na fyziologické pochody člověka.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení
Výrobek doporučuji jako produkt pro sportovní výživu.
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SAW PALMETTO STAR

#2739

Složení produktu
Fructus serrenoae (Saw Palmeto, plody trpasličí palmy Serrenoa serrulata), rýžová
moučka, stearan hořečnatý, oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Fructus serrenoae (Serrenoa serrulata, S. repens, Palmae, Saw Palmeto) – obsahuje
sacharidy (invertázu 28,2 %, mannitol, polysacharidy), olej (26,7 %), β-sitosterol, flavonoidy, β-karoten, pryskyřici, třísloviny, silici (1,5 %). Obsahové látky působí diureticky,
antisepticky na urinární trakt, mají vliv na endokrinní systém a mají určité anabolické
(proteosyntetické) vlastnosti. V lidovém léčitelství se používá při chronických nebo subakutních cystitidách, katarech urogenitálního traktu, testikulární atrofii, poruchách tvorby
pohlavních hormonů a specificky při nezhoubné hypertrofii prostaty. Průměrná terapeutická dávka je 1,0 g; 3,0 g. Při produkce potravinářských výrobků se používá (USA: Leung,
A. Y.: Encyclopedia of common natural ingredients used in food, drugs and cosmetics.
New York-Chichester, Wiley, 1980).
Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 kapsle 2× denně s jídlem.

Toxicita složek
Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity. V případě drogy Fructus serrenoae jsou popsány ojedinělé gastrické vedlejší účinky. V průběhu těhotenství a při laktaci nelze
tyto směsi léčivých látek užívat.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní, je tvořen pouze rostlinnou drogou a jejím extraktem. Jejich obsahové látky jsou stálé, citlivější jsou
pouze lipidy, které se v tomto materiálu vyskytují; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů
za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí
a použit nejdéle 24 měsíců od data výroby. Extractum serrenoae disponuje určitými antiandrogenními a estrogenními účinky
(v dávkách minimálně terapeutických), a proto může ovlivňovat průběh současné hormonální terapie včetně používání
hormonálních kontraceptiv.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Produkt je polykomponentní (vzhledem k přítomnosti obsahových látek léčivých rostlin) a je zřejmé, že bude docházet
k tichým interakcím mezi účinky těchto látek; není však předpoklad, že by se tyto interakce projevily negativním efektem
na fyziologické pochody člověka.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení
Výrobek doporučuji jako produkt pro sportovní výživu.
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STAR MEN

#1010

Složení a účinky složek
Herba (semen) tribuli (Tribulus terrestris, Tribulus) – nať a plody obsahují saponiny, stopy
harmanových alkaloidů, flavonoidy (kemferol 3-glukosid, 3-rutinosid, 3-β-D (6“-p-kumaroyl) glukosid, rutin, astragalin), vitamin C, třísloviny, mastný olej (57 % kyseliny linolové,
27 % olejové, 16 % palmitové a stearové), malé množství silice, pryskyřice, dusičnany.
Rostlina roste v části východní Evropy, Africe a Americe, je používána ke zvýšení svalové
síly a posílení libida jako tonikum a afrodisiakum, ke snížení projevů koitální i reprodukční
impotence, při edémech, onemocnění jater, ledvin (rostlinné diuretikum, při potížích s mikcí
a při ledvinových kamenech).
Za hlavní obsahové látky lze považovat deriváty cholestanu, ergostanu a především spirostanu; tyto sapogeniny (a saponiny, které mají velmi různorodou cukernou složku) poskytují
po kyselé hydrolýze diosgenin, gitogenin, chlorogenin, ruskogenin, 25-D-spirosta-3,5-dien,
deoxydiosgenin, diosgenindiglukorhamnosid, dioscin, terrestrosid F a řadu dalších.
V humánních pokusech se směs saponinů a sapogeninů ukázala jako promotor zvýšení
hladiny testosteronu. V dávce 750 mg/den se zvýšila hladina LH u mužů z 14,34 IU/ml na
24,75 IU/ml (72% zvýšení), v případě volného testosteronu z 0,600 ng/ml na 0,845 ng/ml (41%
zvýšení). Normální krevní hladina celkového testosteronu se u mužů pohybuje mezi 3,00 –
10,00 ng/ml. Pozitivní výsledky byly nalezeny u mužů s profilem spermiogramu nevýhodným z hlediska funkčnosti spermií;
došlo ke zvýšení hladiny testosteronu v organismu zvýšením produkce luteinizačního hormonu (LH) hypofýzou, zvýšení libida,
zintenzívnění erekce, objemu semene a množství spermií v něm, zároveň ke zvýšení sexuální výkonnosti a aktivity u těchto mužů.
U žen zvyšují látky libido, zlepšují proces ovulace, snižují úroveň vasomotorických symptomů, doprovázejících menopauzu, redukují apatii a agresivitu.
Americká a bulharská sportovní literatura tvrdí, že obsahové látky Tribulus terrestris pomáhají tímto nehormonálním zásahem zvýšit atletickou výkonnost; je to velmi pravděpodobné. Ve sportovních kruzích západní Evropy a zejména Ameriky
je tento produkt používán velmi široce, stejně tak ve formě nutraceutik, především v USA.
Průměrná terapeutická dávka suchého výtažku je 750 – 1500 mg/den. Existuje ve formě léčivých produktů (v Evropě znám
produkt Tribestan, Bulharsko, používaný v indikacích snížení sexuální aktivity).
V produkci potravinářských produktů (nutraceutik) se droga používá.
Fructus cardamomi (Fructus elettariae, Elettaria cardamomum, Zingiberaceae; Cardamom) – plody malabarského kardamomu (v řadě zemí světa lékopisné) obsahují silici (3 – 8 %; α-terpinen, α-terpineol, cineol, limonen), ~ 10 % mastného
oleje (8,4 % paůmitové, 18,3 % stearové, 62,6 % olejové, 10,5 % linolové kyseliny), 20 – 40 % škrobů, 5 % cukrů, 10,2 %
proteinů, žluté barvivo, gumu, mangan, železo.
V terapii se používá jako aromatický prostředek, tonikum, karminativum, stomachikum a jako prostředek k normalizaci zažívání.
Obvyklé terapeutické dávky jsou 0,5 g; 1,5 g.
V produkci potravinářských výrobků se používá jako koření (curry powders) a v likérnictví.
Radix (cum Herba) taraxaci (Taraxacum officinale, Asteraceae, pampeliška, Dandelion) – kořeny, kořeny s natí, nať
obsahují organické kyseliny (kávovou, p-hydroxyfenyloctovou, chlorogenovou), mastné kyseliny (linolovou, lenolenovou,
olejovou, palmitovou), eudesmanolidy (tetrahydroridentin B, taraxakolid-β-D-glukosid), germakranolidy (β-D-glukosidy taraxanové kyseliny), steroly (β-sitosterol, β-taraxasterol), karotenoidy, flavonoidy (luteolin 7-O-glukosid), cukry, sliz, draselné soli.
Extrakt má diuretické účinky, vykazuje protizánětlivý účinek, působí hypoglykemicky na zdravá zvířata, vodný extrakt vykazuje
antitumorovou aktivitu způsobenou přítomnými polysacharidy. U lidí příznivě ovlivňuje virový zánět jater. Drogy se používají
jako mírný močopudný, mírně projímavý a žlučopudný prostředek. Jako akcelerátor metabolismu se využívá při revmatických
chorobách, zvýšené hladině cholesterolu a triglyceridů, při zánětech žlučníku, žlučových kamenech, špatném zažívání spojeném
se zácpou a atonií zažívadel, jako pomocný prostředek při léčbě diabetu a snížené tvorbě moči.
Průměrná terapeutická dávka je 4 – 10 g listů (nati) nebo 2 – 8 g kořene v nálevu, 3× denně.
Produkty z drog se používají při produkci potravinářských výrobků jen velmi omezeně.
Radix astragali (Astragalus membranaceus var. mongholicus, A. membranaceus, Fabaceae, kozinec blanitý, Astragalus
Root), Huangqi, kořen kozalce blanitého mongolského obsahuje polysacharidy (astragalany I, II a III), glukany AG-1, AG-2,
heterosidy AH-1, AH-2 a triterpenové oligoglykosidy založené na aglykonech cykloastragenolu a astragenolu (astragalosidy
I až VIII, acetylastragalosid I, isoatragalosidy I a II, soyasaponin I, astramembrangenin, astramembrainnin I a II), dále flavonoidy
(kalykosin, formononetin, α-sitosterol, sacharózu a derivát pterokarpanu.
Polysacharidy zvyšují imunitní odpověď organismu, stimulují fagocytární aktivitu peritoneálního makrofágu, zvyšují aktivitu
NK (cytotoxicitu lymfocytárních efektorových buněk), saponiny mají protizánětlivý účinek. Droga působí příznivě při léčbě
chronické hepatitidy. V čínské medicíně se používá jako tonikum a pro léčbu nefritidy a diabetes mellitus.
Denní terapeutická dávka se pohybuje v rozmezí 9 – 30 g.
Při produkci potravinářských výrobků je občas používána.
Flos matricariae (syn. Flos chamomillae vulgaris, Matricaria recutita, syn. Matricaria chamomilla, Asteraceae, heřmánek
pravý, Camomille, Chamomile German) – květenství heřmánku pravého obsahuje silici (0,24 – 1,9 %) s obsahem azulenů,
seksviterpeny, kumariny, flavonoidy (apigenin, luteolin, kvercetin), z ostatních látek anthemovou kyselinu, amino- a mastné
kyseliny, polysacharidy, třísloviny. Obsahové látky mají antialergickou a protizánětlivou aktivitu (azulenové sloučeniny
a některé seskviterpeny), dále aktivitu antiulcerogenní (α-bisabolol), antibakteriální (imunostimulační), antivirovou a imunostimulační (polysacharidy), spasmolytickou (flavonoidy a terpeny). Silice zvyšuje sekreci žluči, má v pokusech na zvířeti
ve vyšších dávkách depresívní účinek na srdce a dýchací systém. Používá se jako protizánětlivý prostředek při žaludečních
a střevních potížích, zánětech ústní dutiny, při léčbě infikovaných sliznic a kůže, zánětech očních spojivek, genitálií, jako
pomocný prostředek při léčbě žaludečních vředů, při bronchiálním astmatu, alergických reakcích na kůži a pro celkové
uklidnění. Uvolňuje křeče zažívadel a působí karminativně.
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Produkty z heřmánku jsou v malé míře využívány v produkci potravinářských výrobků.
Průměrná terapeutická dávka je 3 – 8 g ve formě nálevu 3× denně.
Flos carthami tinctorii (Carthamus tinctorius, Asteraceae, světlice barvířská, Safflower), Honghua, je oficinální v čínské
lékopise. Květy světlice barvířské obsahují pigmenty (karthamin, karthamidin, isokarthamidin, safflor yellow B, safflomin A),
flavonoidy (luteolin 7-O-β-D-glukopyranosid), alifatické karboxylové kyseliny (laurovou, myristovou, palmitovou, arachidonovou, olejovou aj.), steroly (β-sitosterol a jeho glykosidy) a polysacharidy.
Droga je jednou z nejrozšířenějších v tradiční čínské medicíně a v kombinaci s dalšími rostlinnými prostředky se používá
při léčbě kardiovaskulárních a krevních onemocnění, např. angina pectoris, mozkových hemorhagií a mozkové arteriosklerózy,
rheumatalgie, amenorrhei a menorrhalgie. Polysacharidy zvyšují imuntní reakci, a proto lze drogu použít také jako adjuvantní
imunostimulans.
Denní terapeutická dávka se pohybuje v rozmezí 3 – 9 g.
Při produkci potravinářských výrobků se prakticky nepoužívá.
Cortex cinnamomi (Cinnamomum ceylanicum, C. cassia, C. aromaticum, C. burmanii, C. loureirii, Rougui) – hlavní
obsahovou látkou kůry skořicovníku je silice (0,5 – 6 %; cinnamaldehyd, eugenol, kumarin), flobafen, katechinové deriváty,
diterpeny, sacharidy a polysacharidy, škrob, sliz.
Obsahové látky kůry mají antimikrobiální aktivitu, působí spasmolyticky na hladké svalstvo, cinnamaldehyd působí hypotenzívně, pozitivně inotropně a pozitivně chronotropně (na izolovaných orgánech), vodný extrtakt z kůry navozuje inhibici
komplement-dependentní imunitní reakce.
Běžně se používá jako součást produktů zlepšujících zažívání.
Při produkci potravinářských výrobků se běžně používá.
Denní terapeutická dávka se pohybuje v rozmezí 1 – 4,5 g.
Fructus piperis (nigri, Piper nigrum, Piperaceae, černý pepř – obchodní černá forma) – plody černé obchodní odrůdy
jsou připravovány sušením nezralých plodů černého pepře. Jsou slabě aromatické, ostré chuti. Obsahují silici (1,2 – 3,6 %;
komplikovaná směs z 90 % tvořená uhlovodíkovou frakcí: sabinenem, limonenem, karyofylenem, 3-karenem aj., dále fenylpropanoidy – piperonalem, eugenolem, safrolem aj.). Obsahuje ostře chutnající amidy karboxylových kyselin (hlavně
piperin, 5 – 10 %), škrob, olej.
Obsahové látky dráždí termoreceptory a sliznici zažívacího ústrojí (zvýšení sekrece žaludku a střev); jako digestivum
a karminativum je však dnes už obsoletní. Dráždění abdominální oblasti a její překrvování (také při vylučování látek močí)
může vést k určité erektilní pohotovosti.
V produkci potravinářských výrobků se používá; jedná se o běžnou kořeninu.
Střední terapeutická dávka je 1 g maximálně 2× denně.
Zinek – Zn2+ (ve formě solí) je jedním z nejdůležitějších stopových prvků, je katalytickou součástí více než 200 enzymů,
strukturní součástí řady proteinů, hormonů, neuropeptidů a hormonálních receptorů, patrně i polynukleotidů, podílí se na
řízení buněčné smrti, účastní se na dělení a diferenciaci buněk, transkripci genů, funkci biomembrán. Má významný vliv na
imunitní systém, podporuje činnost mužských pohlavních orgánů (prostaty), používá se při mužské neplodnosti, pohlavní
impotenci, rhemumatodiní artritidě zvyšuje odolnost organismu vůči infekčním chorobám (chřipce) a je de facto regulátorem
věku člověka. Má pozitivní vliv u pacientů po prodělaném myokardiálním infarktu, orálně (síran zinečnatý) se používá při
terapii acne vulgaris a acrodermatitis enteropathica. Bylo také zjištěno, že zvyšuje sílu a výdrž u atletů.
V produkci potravinářských výrobků (nutraceutik) se omezeně používá.
Denní tolerovaná hygienická dávka je 20 mg.

Předpokládaný účinek
Produkt je určen pro tonizaci pohlavního ústrojí mužů středního a staršího věku a regulaci jejich sexuální aktivity. Jeho
účinek je komplexní: Taraxaci radix (pampeliška) a Cardamomi fructus (kardamom) zlepšuje celkový metabolizmus a zažívání, stejně tak jako Chamomillae vulgaris flos (heřmánek), který navíc spolu s kardamomem uvolňuje křeče v oblasti pánve
a působí protizánětlivě,
Carthami flos (světlice) a Astragali radix (astragal) zvyšují imunitu organismu, mají rovněž protizánětlivý účinek (světlice
působí příznivě v určité míře i na oběhový systém), Tribuli terrestris herba (kotvičník) zvyšuje libido, Piperis nigri fructus
(pepř černý) působí slabě dráždivě na nervová zakončení v močové trubici a tím může zvyšovat pohotovost k erekci a zinek
působí velmi příznivě na metabolizmus prostaty.
Maximální dávka: 2× denně 1 tobolku mezi jídly.

Toxicita, vedlejší účinky
Významné vedlejší účinky a interakce Herba (Semen) tribuli nejsou dosud popisovány.
Toxicita Fructus cardamomi není v terapeutických dávkách významná.
Radix (Herba) taraxaci nemají toxické ani nepříznivé vedlejší účinky. V průběhu těhotenství a kojení je možné je používat.
Radix astragali je možné používat v průběhu těhotenství a při kojení.
Vnitřní použití Flos chamomillae vulgaris při těhotenství a laktaci musí být doprovázeno opatrností (míní se tím ne ve
vyšších než terapeutických dávkách)
Drogu Flos carthami je možné používat v průběhu těhotenství a při kojení jen s velkou opatrností maximálně v terapeutických dávkách.
Cortex cinnamomi může vyvolat nežádoucí vedlejší účinky a interakce s léčivy. Pro cinnamaldehyd je ADI (Acceptable
denně. Při dávkách nad 40 mg může dojít k nauzei a nastat zvracení, zvyšuje se nebezpečí deficitu mědi. Vyskytne se diarrhoe,
iritace GIT, vyčerpání a neuropatie. Dávka 450 – 1600 mg/den navozuje s největší pravděpodobností sideroblastickou anemii.
Tyto vysoké dávky mohu také zvýšit riziko vzniku benigní hyperplazie prostaty.
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Složení produktu
Nelumbo nucifera (oddenky lotosu), Herba malvae silvestris (nať Slézu lesního), Herba
rosmarini (nať rozmarýny), Matricaria recutita (květy heřmánku), Radix tribuli (kořen Tribulusu), minerální látky (zinek), Taraxacum officinale (Dandelion), maltodextrin, sodná sůl
kroskarmelózy, oxid křemičitý, stearan hořečnatý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Nelumbo nucifera (Lotus) – lotos je rostlinou běžně užívanou v čínské lidové a oficinální medicíně. Používají se: Semen nelumbinis, zralá semena, jako sedativum a tonikum,
Plumula nelumbinis (sušená embrya ze zralých semen), jako sedativum a hemostatikum,
Receptaculum nelumbinis, receptakulum sbírané v době dozrání plodů, používané jako
hemostatikum, Stamen nelumbinis, tyčinky z květů lotosu, používané jako adstringens,
Folium nelumbinis, listy používané jako hemostatikum, Nodus nelumbinis rhizomatus,
oddenková část používané jako hemostatikum. Nejčastěji jsou používána zralá semena.
Morfologické části rostliny obsahují převážně benzyl- a bisbenzylisochinolinové alkaloidy: nuciferin a jeho deriváty, remerin, anonain, liriodenin, armepavin lienisin, neferin, isoliensinin. Nuciferin má slabou
protizánětlivou, analgetickou, atitussickou, antiserotoninovou aktivitu, působí také jako antiadrenergikum. Některé další
alkaloidy mají vlastnosti tonické (určitou pohotovost ke křečím). Za antihemorhagické agens (doposud nalezené v receptakulu) je pokládán kvercetin. Obvyklé terapeutická denní dávka v čínské medicíně je 9 – 18 g. V produkci potravinářských
výrobků se nepoužívá.
Flos malvae silvestris seu malvae mauritianae (Mallow, Common) – drogy obsahují membránové slizy (10 %), třísloviny
(malé množství), leukoanthokyany (méně než 0,1 %), anthokyany (7 %; malvidin 3,5-diglukosid, malvidin 3-glukosidy, delfinidin), organické kyseliny, vitamin C. Slizy mají ochranný vliv na zánětem, sliznice poškozené zánětem, případně infekcí,
urychlují reparační procesy. Používají se při bolestivých zánětech ústní dutiny, hltanu, horních cest dýchacích, zejména při
zánětech bez expektorace a neproduktivním dráždivém kašli, při zánětech žaludku a střev a katarálních onemocněních.
Zevně se podávají s tříslovinnými drogami k hojení kožních afekcí a infikovaných ran. Obvyklé terapeutické dávky jsou
1,5 – 2 g drogy, 2× denně (macerát nebo nálev). Při produkci potravinářských výrobků jsou používány.
Flos rosmarini (Rosemary) – obsahují silici (0,5 %; α- a β-pinen, kamfen, limonen, kafr), flavonoidy (diosmetin, diosmin, genkwanin aj.), fenolkarbonové kyseliny (kávovou, chlorogenovou, neochlorogenovou, rosmarinovou), triterpeny
(ursolovou a oleanolovou kyselinu). Silice má antifungální a antibakteriální aktivitu (Staphylococcus aureus, E. coli, Lactobacillus brevis), uvolňuje křeče hladkého svalstva zažívacího ústrojí, kyselina rosmarinová zasahuje do kaskády kyseliny
arachidonové, působí protizánětlivě, má antioxidační a antigonadropní účinky. Flavonoidy (diosmin) snižují propustnost
krevních kapilár. Užívá se při chronických poruchách zažívání, nedostatečné tvorbě žluči, plynatosti spojené s kolikami
a křečemi v zažívacím ústrojí zejména v geriatrické praxi – zlepšuje psychický a fyzický stav odstraněním pocitu únavy
psychogenního původu, při rekonvalescenci, při chronických poruchách oběhového systému. Působí močopudně, přidává
se do aromatických koupelí k tonizaci organismu. Průměrná terapeutická dávka je 2 – 4 g, 2 – 3× denně. Droga se prakticky
nepoužívá při produkci potravinářských výrobků.
Matricaria recutita (Camomille (Chamomile, German)) – květenství heřmánku pravého obsahuje silici (0,24 – 1,9 %)
s obsahem azulenů, seksviterpeny, kumariny, flavonoidy (apigenin, luteolin, kvercetin), z ostatních látek anthemovou kyselinu, amino- a mastné kyseliny, polysacharidy, třísloviny. Obsahové látky mají antialergickou a protizánětlivou aktivitu
(azulenové sloučeniny a některé seskviterpeny), dále aktivitu antiulcerogenní (α-bisabolol), antibakteriální (imunostimulační), antivirovou a imunostimulační (polysacharidy), spasmolytickou flavonoidy a terpeny). Silice zvyšuje sekreci žluči,
má v pokusech na zvířeti ve vyšších dávkách depresívní účinek na srdce a dýchací systém. Používá se jako protizánětlivý
prostředek při žaludečních a střevních potížích, zánětech ústní dutiny, při léčbě infikovaných sliznic a kůže, zánětech
očních spojivek, genitálií, jako pomocný prostředek při léčbě žaludečních vředů, při bronchiálním astmatu, alergických
reakcích na kůži a pro celkové uklidnění. Uvolňuje křeče zažívadel a působí karminativně. Produkty z heřmánku jsou v malé
míře využívány v produkci potravinářských výrobků. Průměrná terapeutická dávka je 3 – 8 g ve formě nálevu 3× denně.
Radix (semen) tribuli (Tribulus terrestris, Tribulus) – obsahují saponiny, stopy harmanových alkaloidů, flavonoidy
(kemferol 3-glukosid, 3-rutinosid, 3-β-D(6-p-kumaroyl)glukosid, rutin, astragalin), vitamin C, třísloviny, mastný olej (57 %
kyseliny linolové, 27 % olejové, 16 % palmitové a stearové), malé množství silice, pryskyřice, dusičnany. Rostlina roste
v části východní Evropy, Africe a Americe, je používána ke zvýšení svalové síly a posílení libida jako tonikum a afrodisiakum, ke snížení projevů koitální i reprodukční impotence, při edémech, onemocnění jater, ledvin (diuretikum, při potížích
s mikcí a při ledvinových kamenech). Za hlavní obsahové látky lze považovat deriváty cholestanu, ergostanu a především
spirostanu; tyto sapogeniny (a saponiny, které mají velmi různorodou cukernou složku) poskytují po kyselé hydrolýze diosgenin, gitogenin, chlorogenin, ruskogenin, 25-D-spirosta-3,5-dien, deoxydiosgenin, diosgenindiglukorhamnosid, dioscin,
terrestrosid F a řadu dalších. V humánních pokusech se směs saponinů a sapogeninů ukázala jako promotor zvýšení hladiny
testosteronu. V dávce 750 mg/den se zvýšila hladina LH u mužů z 14,34 IU/ml na 24,75 IU/ml (72% zvýšení), v případě
volného testosteronu z 0,600 ng/ml na 0,845 ng/ml (41% zvýšení). Normální krevní hladina celkového testosteronu se
u mužů pohybuje mezi 3,00 – 10,00 ng/ml. Pozitivní výsledky byly nalezeny u mužů s profilem spermiogramu nevýhodným z hlediska funkčnosti spermií; došlo ke zvýšení hladiny testosteronu v organismu zvýšením produkce luteinizačního
hormonu (LH) hypofýzou, zvýšení libida, zintenzívnění erekce, objemu semene a množství spermií v něm, zároveň ke
zvýšení sexuální výkonnosti a aktivity u těchto mužů. U žen zvyšují látky libido, zlepšují proces ovulace, snižují úroveň
vasomotorických symptomů, doprovázejících menopauzu, redukují apatii a agresivitu. Americká a bulharská sportovní
literatura tvrdí, že obsahové látky Tribulus terrestris pomáhají tímto nehormonálním zásahem zvýšit atletickou výkonnost;
je to velmi pravděpodobné. Ve sportovních kruzích západní Evropy a zejména Ameriky je tento produkt používán velmi
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široce, stejně tak ve formě nutraceutik, především v USA. Průměrná terapeutická dávka suchého výtažku je 750 – 1500 mg/
den. Existuje ve formě léčivých produktů (v Evropě znám produkt Tribestan, Bulharsko, používaný v indikacích postižení
sexuality). V produkci potravinářských produktů (nutraceutik) se droga používá.
Taraxacum officinale (Dandelion) – kořeny, kořeny s natí, nať obsahují organické kyseliny (kávovou, p‑hydroxyfenyloctovou, chlorogenovou), mastné kyseliny (linolovou, lenolenovou, olejovou, palmitovou), eudesmanolidy (tetrahydroridentin B, taraxakolid-β-D-glukosid), germakranolidy (β-D-glukosidy taraxanové kyseliny), steroly (β-sitosterol,
ψ-taraxasterol), karotenoidy, flavonoidy (luteolin 7-O-glukosidy), cukry, sliz, draselné soli. Extrakt má diuretické účinky,
vykazuje protizánětlivý účinek, působí hypoglykemicky na zdravá zvířata, vodný extrakt vykazuje antitumorovou aktivitu
způsobenou přítomnými polysacharidy. U lidí příznivě ovlivňuje virový zánět jater. Drogy se používají jako mírný močopudný, mírně projímavý a žlučopudný prostředek. Jako akcelerátor metabolismu se využívá při revmatických chorobách,
zvýšené hladině cholesterolu a triglyceridů, při zánětech žlučníku, žlučových kamenech, špatném zažívání spojeném se
zácpou a atonií zažívadel, jako pomocný prostředek při léčbě diabetu a snížené tvorbě moči. Průměrná terapeutická dávka
je 4 – 10 g listů (nati) nebo 2 – 8 g kořene v nálevu, 3× denně. Produkty z drog se používají při produkci potravinářských
výrobků jen velmi omezeně.
Zinc (Zincum, Zinek) – zinek je jedním z nejdůležitějších stopových prvků, je katalytickou součástí více než 200 enzymů, strukturní součástí řady proteinů, hormonů, neuropeptidů a hormonálních receptorů, patrně i polynukleotidů, na
řízení buněčné smrti, účastní se na dělení a diferenciaci buněk, transkripci genů, funkci biomembrán. Má významný vliv
na imunitní systém, činnost mužských pohlavních orgánů (prostaty), zvyšuje odolnost organismu vůči infekčním chorobám
(chřipce) a je de facto regulátorem věku člověka. Má pozitivní vliv u pacientů po prodělaném myokardiálním infarktu,
orálně (síran zinečnatý) se používá při terapii acne vulgaris a acrodermatitis enteropathica. V produkci potravinářských
výrobků (nutraceutik) se omezeně používá. Není vhodné používat vyšší terapeutické dávky než 30 mg denně.

Dávkování
1 kapsle 2× denně.

Toxicita složek
Drogy Nelumbo nucifera nelze podávat v průběhu těhotenství, při laktaci, depresích, epilepsii a pohotovosti ke křečím.
Droga Herba rosmarini je zčásti toxická: silice způsobuje prokrvení pánevní oblasti, poškození ledvin a jater a celkové
křeče. V průběhu těhotenství a při kojení se nedoporučuje užívat Herba rosmarini a zinek, opatrnosti je třeba v případě
Flos chamomillae. Významné vedlejší účinky a interakce Radix (Semen) tribuli nejsou dosud popisovány.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván
při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Produkt je polykompozitní a je zřejmé, že bude docházet k tichým interakcím mezi obsahovými látkami léčivých drog;
není však předpoklad, že by se tyto interakce projevily negativním efektem na fyziologické pochody člověka.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Není pravděpodobná.

Zhodnocení
Výrobek doporučuji jako produkt pro sportovní výživu.

Odborné posudky produktu STARLIFE

83

VILCACORA STAR

#2725

Složení produktu
Folium (Cortex, Radix) uncariae tomentosae (Cat’s Claw, Kočičí dráp), Radix astragali
membranacei (kořen kozalce blanitého mongolského), Herba echinaceae purpureae (nať
třapatky nachové), mikrokrystalická celulosa, stearan hořečnatý, oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je charakterizován jako potravina pro zvláštní výživu.
Folium (Cortex, Radix) uncariae tomentosae (používá se list, kůra, kořeny; Cat’s Claw,
Una de gato, Paraguayo, Garabato, Garbato casha, Samento, Toroń, Tambor huasca, Aun
huasca, Una de gavilan, Hawk’s claw); tyto drogy obsahují 3β,6β-7-acetoxydihydronomilin,
19α-trihydroxy-urs-12-en-28-ovou kyselinu, 5α-karboxystrik-tosidin, acetylunkarovou
kyselinu, adipovou kyselinu, alloisopteropodin, allopteropodin, angustin, kampesterol,
karboxystriktosidin, katechol, D-(+)-katechin, katechitannovou kyselinu, β-sitosterol,
korynanthein, korynoxein, dihydrokorynanthein, dihydrokorynanthein-N-oxid, dihydrogambirtannin, ellagovou kyselinu, (-)-epikatechin, gallovou kyselinu, hanadamin, hirsutin,
hirsutein, hirsutin-N-oxid, hypericin, 3-iso-19-epi-ajmalicin, isokorynozein, isomitrafylin,
isopteropodin, isorhynchofylin, isorhynchofylin-N-oxid, isorotundifolin, ketounkarovou kyselinu, mitrafyllin, 11-methoxyyohimbin, oleanolovou kyselinu, ourouparin, oxogambirtannin, pteropodin, cukerné estery kyseliny chinové, rhynchofyline,
rotundifolin, speciofyline, stigmasterol, unkarin, uncarin F, ursolovou kyselinu. Terapeuticky se používá jako antibakteriální,
antimutagenní, antioxidační, protizánětlivý, antitumorózní, antivirový, cytostatický, depurativní, diuretický, hypotenzívní,
imunostimulační a vermifugní prostředek. Je součástí adaptogenních produktů a produktů pro zvýšení imunity. Terapeutická
dávka je 1,0 g; 3,0 g ve formě odvaru. V produkci nutraceutik se v poslední době začíná používat.
Radix astragali (Astragalus membranaceus var. mongholicus, A. membranaceus,Fabaceae Astragalus Root), Huangqi,
kořen kozalce blanitého mongolského obsahuje polysacharidy (astragalany I, II a III), glukany AG-1, AG-2, heterosidy
AH-1, AH-2 a triterpenové oligoglykosidy založené na aglykonech cykloastragenolu a astragenolu (astragalosidy I až VIII,
acetylastragalosid I, isoatragalosidy I a II, soyasaponin I, astramembrangenin, astramembrainnin I a II), dále flavonoidy
(kalykosin, formononetin, β-sitosterol, sacharózu a derivát pterokarpanu. Polysacharidy zvyšují imunitní odpověď organismu, stimulují fagocytární aktivitu peritoneálního makrofágu, zvyšují aktivitu NK (cytotoxicitu lymfocytárních efektorových
buněk), saponiny mají protizánětlivý účinek. Droga působí příznivě při léčbě chronické hepatitidy. V čínské medicíně se
používá jako tonikum a pro léčbu nefritidy a diabetes mellitus. Denní terapeutická dávka se pohybuje v rozmezí 9 – 30 g.
Při produkci potravinářských výrobků je občas používána.
Herba echinaceae purpureae (Echinacea purpurea, Asteraceae, třapatka nachová) – nať obsahuje pyrrolizidinové alkaloidy tussilagin a isotussilagin (0,006 %), polysacharidy PS I (4-O-methylglukuronoarabinoxylan, Mr 35 kD) a PS II (rhamnoarabinogalaktan ve formě kyseliny, Mr 450 kD), stopy echinakosidu, echinacin, polyiny, alkylamidy, organické kyseliny,
silici, pryskyřici, proteiny. Echinacin stimuluje aktivitu fibroblastů, polysacharidy působí imunostimulačně. Terapeuticky
se používá extrakt z nati (případně s kořeny) a čerstvá nebo lisovaná šťáva z nati při léčbě recidivujících onemocnění
dýchacích cest a vývodních cest močových. Zevně se používá jako antiseptický a antivirový prostředek při furunklózách,
léčbě karbunklů, infekčních postiženích pokožky, zánětech mandlí. Na rozdíl od ostatních druhů třapatek (E. pallida, E.
angustifolia) obsahuje nať třapatky nachové významně polysacharidy s imunostimulačním účinkem. Detailnější pozorování, týkající se imunostimulace, byla provedena právě u Echinacea purpurea, která je používána ve stejných indikacích
jako předešlé oba druhy. Při studiu polysacharidů z tohoto hlediska bylo zjištěno, že jsou imunostimulačně aktivní jen
po i. p. podání. Je proto otazné, do jaké míry se mohou u člověka projevit tímto účinkem po p. o. podání; toto nebylo
prozatím vyřešeno. Vyčištěné extrakty se proto podávají také i. m. nebo i. v. Pro léčbu ran je vhodná polysacharidová
frakce Echinacin. Lipofilní amidy, stejně jako polární deriváty kyseliny kávové mají významný podíl na imunostimulační aktivitě alkoholových extraktů Echinacea. Polysacharidy se významným způsobem podílejí na aktivitě EchinacinuÆ,
vodných extraktů a práškovaných drog, podávaných p. o. V lisovaných šťávách ze zelených nadzemních částí je nízká
koncentrace polysacharidů, tato šťáva nemá stejné složení jako extrakty z této části. Dnes je zřejmé, že imunostimulační
aktivita alkoholových a vodných extraktů je výsledkem komplexního působení málo polárních a polárních komponent.
Obvyklá terapeutická dávka je 1,5 g; 3,0 g denně. V produkci potravinářských výrobků se nepoužívá. Výrobce doporučuje
produkt ke zvýšení nespecifické odolnosti vůči infekčním chorobám (cestou zvýšení imunity). Deklarovaný účinek produktu
je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 kapsle 2× denně.

Toxicita složek
Léčivé drogy použité v produktu, nezpůsobují u zdravých lidí v použitém dávkování toxické efekty. Folium (Cortex,
Radix) uncariae tomentosae se nepoužívá v průběhu těhotenství a při laktaci.
Radix astragali je možné používat v průběhu těhotenství a při kojení.
Herba echinaceae purpureae vyvolává u některých citlivých pacientů alergickou reakci, projevující se dermatitidou,
u jiných pacientů nastává při použití polysacharidového komplexu Echinacinu salivace, pálení a určité potíže při polykání.
Tyto reakce jsou obecně intenzívnější než reakce po použití kořenů. Drogu ani produkty z ní se nedoporučuje podávat
v průběhu těhotenství a při laktaci.
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Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců
od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Produkt je polykomponentní (vzhledem k přítomnosti obsahových látek léčivých rostlin) a je zřejmé, že bude docházet
k tichým interakcím mezi účinky těchto látek; není však předpoklad, že by se tyto interakce projevily negativním efektem
na fyziologické pochody člověka.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Nepříchází v úvahu.

Zhodnocení
Výrobek lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.
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WILD YAM STAR

#2742

Složení produktu
Tuber dioscoreae villosae (Wild Yam, hlízy), rýžová moučka, stearan hořečnatý, oxid
křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek
Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Tuber dioscoreae (Mexican Wild Yams, Dioscorea sp., resp. D. floribunda, D. mexicana, D. spiculiflora) – hlízy rodu Dioscorea, rostoucí v různých oblastech světa slouží jako
zdroj steroidních sapogeninů pro farmaceutický průmysl. Hlavní steroidní spirostanové
sapogeniny diosgenin, případně hekogenin, jsou většinou přítomny ve formě glykosidů
s různou cukernou složkou (dioscin, takkosid, floribundasaponiny C, D, gracillin), esterově
vázané (palmitan), případně jsou volné. Biologická aktivita čistých jednotlivých glykosidů
a esterů není většinou popsána; výjimku tvoří gracillin, který má velmi silnou hemolytickou aktivitu. U diosgeninu byla nalezena protizánětlivá a estrogenní aktivita. Hekogenin
je bez udání biologické aktivity. Drogy jsou využívány prakticky jen jako průmyslová
surovina pro výrobu pregnenolonu a progesteronu. Sumární výtažky z drogy, které jsou
představovány především těmito saponiny, mají různé biologické účinky: informace, které se vyskytují v populárně-vědeckém
tisku, především americkém, že diosgenin je v lidském organismu po biotransformaci zdrojem pohlavních hormonů (zejména testosteronu) jsou experimentálně a publikačně nepodložené a nepravděpodobné: degradace příslušné části molekuly
a její nová výstavba do struktury androgenů je za normálních podmínek v těle prakticky nemožná. Droga se běžně používá
jako protizánětlivý, cholagogní, spasmolytický a slabě diaforetický prostředek při revmatických onemocněních, kolikách
žlučového měchýře, dysmenorrhei a křečích.
Denní terapeutická dávka se pohybuje v rozmezí 2 – 4 g.
Výrobce doporučuje použití produktu pro metabolickou rovnováhu organismu a jako prostředek zpomalující osteoporózu. Deklarovaný účinek produktu v rozporu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování
1 kapsle denně s jídlem.

Toxicita složek
Složka produktu nepřináší v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity. Tuber
dioscoreae není možné podávat v průběhu těhotenství a při laktaci. Předávkování touto drogou může vyvolat křeče podobné
jako po podání pikrotoxinu (v důsledku obsahu dioscinu). Některé hlízy zástupců rodu Dioscorea obsahují vysoké procento
škrobu a běžně jsou využívány v tropické oblasti jako potravina (Dioscorea batatas, D. opposita, D. alata a řada dalších).

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých
složek
Produkt je stabilní; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců
od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků
Nejsou popisovány.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu
Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení
Výrobek doporučuji jako Produkt pro sportovní výživu.
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