
Odborné posudky produktu STARLIFEOdborné posudky produktu STARLIFE

COCONUT OIL STAR #1425
Složení produktu

Produkt obsahuje (mg): Lauric Acid 310, Caprylic Acid 260, Myristic Acid 150, Palmitic 
Acid 80, Capric Acid 70, Oleic Acid 50, Linoleic Acid 40, Stearic Acid 30, Linolenic Acid 
10, Medium Chain Triglycerides 60.

Auxilianty (mg): Gelatin 80, Glycerin 30, Titanium Dioxide Color 10.
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.
Kokosový tuk (Cocos nucifera) je tuk získávaný z endospermu kokosových ořechů, 

obchodně se nazývá „kopra“. Má vysoký obsah kyselin laurové (12:0) a myristové (14:0) 
a relativně vysoký podíl kaprylové (8:0) a kapronové (10:0). Z důvodu vysokého obsahu 
nasycených kyselin (cca 90 %) je za normální teploty pevný. Kokosový tuk je také zdrojem 
MCT (Medium Chain Triglycerides).

V produkci potravinářských výrobků se používá k výrobě čokoládových výrobků a je 
součástí rostlinných margarinů. Bývá součástí dietetických produktů užívaných při nesnášenlivosti kravského mléka nebo 
tuků běžně obsažených v potravě.

MCT (Medium Chain Triglycerides) jsou trigylceridy, složené ze středně dlouhých mastných kyselin (MCFA), které mají 
řetězec C8-C10 cit., zdrojem jsou často určité frakce rostlinných olejů (palmový nebo kokosový olej); metabolizují se 4× 
rychleji než normální lipidy, neukládají se do adipózní tkáně a představují rychlý zdroj mobilizovatelné energie. Vyskytují 
se také v mléčném tuku. V 50. – 60. letech začaly být vyráběny z kokosového oleje. Tyto látky mají významnou budoucnost 
z důvodů svých fyzikálních, chemických a nutričních vlastností (stálost vůči vzdušné oxidaci, nízká viskozita, dobrá roz-
pustnost, mixibilita a dobré lubrikační vlastnosti); počítá se s nimi jako s určitou alternativou klasických rostlinných olejů.

MCT patří mezi tuky s relativně nízkou hodnotou energie, a proto se používají při výrobě různých speciálních potravin, 
např. v pekařských výrobků se sníženým obsahem energie; mohou být však použity spolu se sacharidy jako energetický 
suplement, při léčbě alkoholového poškození jater, k enterální výživě diabetických pacientů a k normalizaci zdravotního 
stavu – obecně při ztrátách tuků a katabolických procesech u pacientů s AIDS, po operacích po nichž dochází k rychlému 
katabolismu aj.

MCT jsou často využívány při výrobě nutraceutik, které mají sloužit výživě atletů; v GIT se rychle vstřebávají a oxidují, 
v krvi koluje dostatečné množství volných mastných kyselin a je tak při fyzické zátěži chráněn svalový glykogen před 
rozpadem a snižuje se vyčerpání.

Terapeutické dávky (podávané většinou ve formě infundabilií) nejsou přesně stanoveny, rámcově se jedná o dávky, 
které nepřesahují 20 g/den.

Nenasycené mastné kyseliny s řetězcem obshaujícím více než 12 uhlíkových atomů: myristová kyselina (C-14) olejová 
kyselina (C-18, jedna dvojná vazba), paůlmitová kyselina (C-16), linolová kyselina (C-18, dvě dvojné vazby), linolenová 
kyselina (C-18, tři dvojné vazby) jsou zčásůti málo významné (nenasycené kyseliny typu kyseliny palmitové a stearové), zčásti 
jsou fyziologicky výzky významné, zejména mononenasycené (olejové), di- ti- nenasycené (linolová a linolenová): kromě 
svého energetického potenicálu se podílejí na výstavbě buněčné stěny a zasahují do metabolizmu arachidonové kyseliny.

Výrobce doporučuje produkt jako zdroj energie při snižřování tělesné hmotnosti, udržení pozitivní energetické bilance 
při zátěžovém režimu (sportovní trénink).

Deklarovaný účinek produktu není v rozporu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

Výrobce doporučuje podávat dospělým osobám 1 tobolku 2× denně, v průběhu dne, nejlépe s potravou obsahující 
další tuky (syntetické margríny). Po přijetí této dávky nastává účinek v průběhu 3 – 4 hodin.

Produkt může být podáván těhotným a kojícím ženám.

Toxicita složek

Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity.
Kokosový tuk je surovinou netoxickou.
Vyšší dávky MCT než 30 g přinášejí vedlejší účinky (většinou mohou vznikat křeče), organismus si však může na tyto 

vyšší dávky zvyknout. V tomto případě však tyto nepříznivé účinky nepřicházejí v úvahu.

Stabilita produktu a možnost vzniku rozkladných produktů s ohledem na aplikační formu a interakci jednotlivých 
složek

V uvedeném složení je produkt dostatečně stabilní; za předpokladu, že bude uchováván do teploty max. 25 °C, chrá-
něn před světlem a přístupem vzduchu, pak po dobu 12 měsíců od data výroby není pravděpodobný významný rozklad 
obsahových látek.
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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.


