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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, re-
produkčního 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: ob-
měnou 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.


