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ACEROLA STAR #1000
L-askorbová kyselina je esenciální vitamin v lidském těle nesyntetizovaný s význam-

nými 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. Exo-
karp 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 poško-
zení 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 ky-
seliny 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 jme-
novaných 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 zvra-
cením), 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 pří-
padech, 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 vyso-
kých 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.


