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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 (demethylhomopterokar-
pan), 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 vyu-
žitelný 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 vyš-
ších 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.


