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RESPIRAL STAR #2738
Složení produktu

Herba eupatorii perfoliati (nať sadce prorostlého), Fructus foeniculi (plod fenyklu obecné-
ho), 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, eu-
foliatorin, euperfolid), flavonoidy (eupatorin, astragalin, rutin, hyperosid), polysacharidy 
(heteroxylany). Obsahové látky nati mají antiflogistický a diaforetický, působí jako prostře-
dek 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 citli-
vých 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.


