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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 pato-
genu 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, Clostri-
dium, 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 cho-
roba, 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 někte-
rých 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 slu-
nečním 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.


