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BRAIN STAR #1950
Složení produktu

Rýžová moučka, DMAE (dimethylaminoethanol), fosfatidyl serin, Extractum Bacopa 
monniera (extrakt z listů bakopy), oxid křemičitý, rostlinný stearan hořečnatý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Folium bacopae (Bacopa monniera, Brahmi) – obsahové látky listů bakopy působí jako 

antioxidant, adaptogenní prostředek, tonizuje činnost centrálního nervového systému, 
působí proti vyčerpání a zpomaluje procesy stárnutí. Klinické studie prokázaly, že hlavní 
obsahové látky – bakosidy (triterpenoidní saponiny): bakosid A (dosud neznámé struktury), 
A1, A3, B, bakopasaponin A aj. – zlepšují intelektuální a kognitivní funkce, snižují pocity 
strachu, indukované stresem, zlepšují koncentraci, působí jako promotor paměti a chrání 
synapse nervů a fyziologické procesy, které v nich probíhají. V tradičním lidovém léčitelství 
(Ayurvéda) se používá ke zlepšení paměti a učení, zlepšuje vigilitu, dále nalezla uplatnění 
při léčbě epilepsie, šílenství, nervové lability, vyčerpanosti, při nedostatečné činnosti 
nervového systému po úrazech. Zpravidla se používá suchý extrakt (Bacopin®) standar-
dizovaný na 20 % obsahu bakosidů A a B. Tato droga bývá často kombinována v tradičním lidovém léčitelství s Evolvulus 
alsinoides, Withania somnifera a Centella asiatica. Terapeuticky se používá také tekutý extrakt 1/4 – 1 lžička 3× denně 
v malé dávce džusu nebo vody, nebo přímo nať (2 – 3 g denně), případně množství suchého extraktu, odpovídající této 
dávce. Lecitiny – souhrnný název „rostlinné lecitiny“ indikuje skupinu látek podobné struktury, vyskytujících se v olejnatých 
částech rostlin z nichž se spolu s těmito oleji také získávají. Nejvhodnější jsou fosfolipidy ze semen Glycine soja L., z čeledi 
Fabaceae. Ze strukturního hlediska se jedná o fosfoglyceroly: dvě hydroxylové skupiny glycerolu jsou esterifikovány vyššími 
mastnými kyselinami (např. olejovou, linolovou, linolenovou), třetí nese zbytek kyseliny fosforečné. Jeden vodík v tomto 
zbytku je nahrazen buď dusíkatými látkami (cholinem, ethanolaminem, serinem) nebo cyklitolem (inosit). Prakticky se 
pod pojmem lecitin rozumí vždy jen fosfatidylcholin, ostatní látky (fosfatidylethanolamin, -serin a -inositol) jsou souhrnně 
označovány jako fosfolipidy. Jejich pozitivní vliv na stabilitu cévní stěny, povrch erytrocytů, konsekvenčnost destičkového 
agregačního procesu je velmi dobře znám – nativní fosfolipidy a jejich polosyntetické analogy se staly ve světě jedním 
z odvětví farmaceutické chemie. Pro pacienta je prakticky významná schopnost těchto látek snižovat incidenci infarktu 
myokardu, která je v nepřímé souvislosti s hladinou cholesterolu. Terapeuticky jsou používány při hypercholesterolémiích, 
hyperlipoproteinémiích, hypertriacylglycerolémiích a obecně při arterioskleróze. V poslední době jsou doporučovány při 
potížích pohybového aparátu. V bodybuilding a obecně ve sportu jsou doporučovány jako preventivní prostředek k udržení 
dobré funkčnosti oběhového a pohybového systému. Terapeutická dávka se pohybuje zpravidla nad 2 g denně.

Dávkování

1 kapsle denně.

Toxicita složek

Složky produktu v uvedeném množství a doporučeném dávkování nepřinášejí riziko toxicity. Folium bacopae se 
nedoporučuje používat v těhotenství a při kojení.

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 
uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem (po otevření do 10 °C) a použit 
nejdéle 18 měsíců od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků

Produkt je polykompozitní (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

Tato možnost není reálná.

Zhodnocení

Produkt lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.


