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ANATOMAX STAR #1001
Složení produktu

MSM (metylsulfonylmetan), vitaminy a minerály (kyselina askorbová (vitamin C)), 
Cat’s Claw (Kočičí dráp), rýžová moučka, stearan hořečnatý, oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
MSM (Methylsulfonylmethane, methylmethansulfonát) je bílou, krystalickou, nepách-

noucí látkou, vyskytující se v organismech. Působí jako detoxikans a zvyšuje imunitu. Síra 
přítomná v molekule se uplatňuje v biochemických procesech tvorby pojivých tkání je 
nutná pro syntézu kolagenu. MSM se podílí na vývoji kůže, nehtů, vlasů, svalů, zasahuje 
do aktivity řady enzymů, do hormonální rovnováhy a funkce imunitního systému; podílí 
se na prevenci zánětu, zlepšuje plasticitu tkání, snižuje projevy stresové reakce, astmatu, 
zácpy, průběh kandidóz, podílí se zlepšení detoxikačních procesů v organismu, zlepšuje 
krevní oběh, snižuje svalové křeče, zvyšuje energii organismu, zlepšuje psychický stav 
a koncentraci.

Funguje jako zametač volných radikálů, snižuje projevy alergizace potravinami 
a pylem, napomáhá tvorbě cholinu v játrech, uplatňuje se v procesu tvorby žaludeční kyseliny (normalizuje jej) a vývoje 
žaludečních vředů, pomáhá snižovat nepřiměřenou citlivost na některá léčiva, zvyšuje schopnost organismu produkovat 
inzulín, je důležitý pro metabolismus sacharidů v organismu a usnadňuje hojení ran. Výhodná je kombinace s kyselinou 
askorbovou (např. k snížení výskytu křečí u některých typů atletických sportů). In vitro i in vivo působí antiinvasně proti 
některým infekčním agens (Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, aj.) velmi příznivým zásahem do stavu a metabolismu 
mukózní membrány. Látka je přítomna v malých množstvích ve většině zelených rostlin sloužících jako potrava (zelenina, 
ovoce, obilniny); sušením a tepelnou úpravou se její obsah významně snižuje. Doporučená perorální dávka se pohybuje 
od 750 – 3000 mg, 2× denně (jako potravní doplněk v případě adjuvantního zásahu spolu s terapií při odstraňování into-
xikací a různých, výše uvedených, chorobných procesech). Je používán přídavek až 2000 mg kyseliny askorbové denně.

Na základě statistického hodnocení výsledků studia podávání této látky v americké populaci je zřejmé, že její přívod ve 
formě potravního doplňku má velmi příznivý vliv ve smyslu prevence vývoje civilizačních chorob. L-askorbová kyselina 
je esenciální vitamin v lidském těle nesyntetizovaný, s významnými antioxidačními vlastnostmi, podporuje hojení ran 
a kostí, uplatňuje se v biosyntéze kortikoidních hormonů a potlačuje vliv negativních stresových faktorů na organis-
mus. 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.

Uncaria tomentosa (používá se list, kůra, kořeny; Cat’s Claw, Una de gato, Paraguayo, Garabato, Garbato casha, Samento, 
Toroń, Tambor huasca, Aun huasca, Una de gavilan, Hawk’s claw); tyto drogy obsahují 3β,6β-7-acetoxydihydronomilin, 
19α-trihydroxy-urs-12-en-28-ovou kyselinu, 5α-karboxystriktosidin, acetylunkarovou kyselinu, adipovou kyselinu, alloiso-
pteropodin, allopteropodin, angustin, kampesterol, karboxystriktosidin, katechol, D-(+)-katechin, katechitannovou kyselinu, 
β-sitosterol, korynanthein, korynoxein, dihydrokorynanthein, dihydrokorynanthein-N-oxid, dihydrogambirtannin, ellagovou 
kyselinu, (-)-epikathechin, gallovou kyselinu, hanadamin, hirsutin, hirsutein, hirsutin-N-oxid, hypericin, 3-iso-19-epi-ajmalicin, 
isokorynozein, isomitrafylin, isopteropodin, isorhynchofylin, isorhynchofylin-N-oxid, isorotundifolin, ketounkarovou kyselinu, 
mitrafyllin, 11-methoxyyohimbin, oleanolovou kyselinu, ourouparin, oxogambirtannin, pteropodin, cukerné estery kyseliny 
chinové, rhynchofylin, rotundifolin, speciofyline, stigmasterol, unkarin, uncarin F, ursolovou kyselinu. Terapeuticky se používá 
jako antibakteriální, antimutagenní, antioxidační, protizánětlivý, antitumorózní, antivirový, cytostatický, depurativní, 
diuretický, hypotenzívní, imunostimulační a vermifugní prostředek. Je součástí adaptogenních produktů a produktů 
pro zvýšení imunity. Terapeutická dávka je 1,0 g; 3,0 g ve formě odvaru. V produkci nutraceutik se v poslední době 
začíná používat. Výrobce doporučuje použití produktu pro zvýšení odolnosti organismu vůči nespecifické zánětlivé 
reakci. Předpokládaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

1 kapsle 2× denně před jídlem, děti od 3 let 1 kapsle denně.

Toxicita složek

Složky produktu v uvedeném množství a doporučeném dávkování nepřinášejí riziko toxicity. Při vyšších dávkách L-
askorbové kyseliny dochází k iritaci esofagální a žaludeční sliznice s nauzeou (případně zvracením), 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. Vzhledem k obsahu indolových alkaloidů v Uncaria tomentosa není 
vhodné používání produktů u těhotných a kojících žen; komplex obsahových látek působí imunostimulačně, dosud však není 
vyjasněno působení v případě neoplasmat, opatrnosti je třeba u pacientů s kolísavým krevním tlakem. MSM je netoxický.

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 ucho-
váván 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 polykompozitní a je zřejmé, že bude docházet k tichým interakcím mezi obsaženými látkami; podle součas-
ných znalostí však není předpoklad, že by se tyto interakce projevily negativním efektem na fyziologické pochody člověka.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu

Není reálná.

Zhodnocení

Výrobek doporučuji jako produkt pro sportovní výživu.


