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EYE STAR #1012
Složení produktu

Syrovátka (obsahuje laktózu), vitaminy a minerální látky (fosforečnan vápenatý, mo-
nomethionin zinku, vitamin A), extrakt z plodů borůvky, Lutein, stearan hořečnatý, extrakt 
z natě světlíku, L-glutathion (redukovaná forma), oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je klasifikován jako potravina pro zvláštní výživu.
Zinek-methionin je komplex, v němž je zinek (Zinc) ve velmi dobré formě biologic-

ké dostupnosti. Zinek (ve formě solí) je jedním z nejdůležitějších stopových prvků, je 
katalytickou součástí více než 200 enzymů, strukturní součástí řady proteinů, hormonů, 
neuropeptidů a hormonálních receptorů, patrně i polynukleotidů, na řízení buněčné smrti, 
účastní se na dělení a diferenciaci buněk, transkripci genů, funkci biomembrán. Má vý-
znamný vliv na imunitní systém, činnost mužských pohlavních orgánů (prostaty), zvyšuje 
odolnost organismu vůči infekčním chorobám (chřipce) a je de facto regulátorem věku 
člověka. Má pozitivní vliv u pacientů po prodělaném myokardiálním infarktu, orálně (síran 
zinečnatý) se používá při terapii acne vulgaris a acrodermatitis enteropathica. V produkci 
potravinářských výrobků (nutraceutik) se omezeně používá.

Fructus myrtilli (Bilberry) – plody borůvky obsahují třísloviny (do 10 %), antokyany, flavonoidy, organické kyseliny 
(citrónovou, chinovou aj.), pektiny (8 %) a sacharidy (20 – 30 %). Antokyany plodů působí protektivně na cévy, zejména 
vlásečnice. Plody se používají při zánětlivých procesech v zažívacím ústrojí, spojených s průjmy, ke kloktáním a výplachům 
ústní dutiny a jako pomocný prostředek při léčbě diabetes mellitus – antokyany chrání stěnu vlásečnic, zejména v očním 
pozadí a zlepšují regeneraci oční sítnice. Izolovaná směs antokyanů se používá ve formě léčivých produktů k ochraně 
cévního systému. Plody mají také významný anthelmintický účinek (proti škrkavkám). V produkci potravinářských výrobků 
se různé typy extraktů z plodů používají. Terapeutická dávka plodů je 5,0 g; 15,0 g ve formě odvaru. Lutein je přirozený 
karotenoid, který se vyskytuje v širokém spektru zelenin, spolu s dalšími karotenoidními barvivy, jako je lykopen, β-karoten, 
zeaxantin, kantaxantin aj.; velmi významně se vyskytuje např. v rajčatech, špenátu, zelenin z čeledi Brassicaceae a mrk-
vi (nebo v květech aksamitníku Tagetes erecta). Je jednou z karotenoidních látek, které chrání sítnici před poškozením 
světlem a také proti její skvrnité degeneraci, která se vyvíjí věkem. Sítnice primátů akumuluje dva karotenoidy – lutein 
a zeaxantin – z potravy. Jsou-li podávány karotenoidy ve formě potravních doplňků, je vhodné podávat tento spřažený 
pár (i když v organismu dochází spontánně k izomeraci luteinu na zeaxantin); byly vpracovány metody, které chemicky 
zajišťují konverzi luteinu v zeaxantin. Lutein spolu s β-karotenem působí proti oxidativnímu poškození tkání. U kuřáků 
dochází vlivem oxidativních procesů (oxidanty z cigaretového kouře) ke snižování aktivity přirozených antioxidantů, což 
má patrně vliv na snazší vývoj rakovin dýchacího ústrojí, ale i dalších neoplasmat u nekuřáků, např. prostaty. Karotenoidy 
v potravě snižují obecně nejen nebezpečí rakovin (velmi významná je tato vlastnost např. u kantaxantinu), ale je možné je 
použít také k prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Hladina luteinu koreluje s obsahem cholesterolu v krvi; v poku-
sech in vitro bylo zjištěno, že může ovlivňovat hladinu LDL. Protektivní vlastnosti karotenoidů (a také luteinu) jsou široce 
diskutovány. Denní přísun luteinu by se měl pohybovat v množství minimálně 2 mg. Terapeuticky se lutein používá spíše 
ve formě dipalmitátu (jako tzv. helenien, xanthofyldipalmitát), získaného nejčastěji z květu aksamitníků v dávkách 
5 –10 mg p. os po dobu 10 dnů. Při retinitis pigmentosa a jiných tapeto-retinálních degeneracích je doporučováno dáv-
kování nejméně 4 × 5 mg p. os/den po delší dobu. V produkci potravinářských výrobků (nutraceutik) se lutein používá.

Herba euphrasiae (E. rostkoviana, E. officinalis, E. brevipila, Eyebright), extrakt 4:1; nať světlíku obsahuje flavonoidy 
(kvercetin, kvercitrin, rutin), glykosidy koniferylalkoholu, iridoidy (0,05 %; aukubin), aminokyseliny (glycin, leucin, valin), 
kyseliny (kávovou, ferulovou), třísloviny (cca 12 %), silice (cca 1,2 %), z ostatních látek hořčiny, β-karoten, fytosteroly, 
sacharidy. Kávová kyselina působí bakteriostaticky, iridoidní glykosidy projímavě a hypotenzivně, hořčiny a silice zvyšují 
tvorbu žaludečních šťáv. Směs obsahových látek působí svíravě a protizánětlivě. Používá se zevně při léčbě hnisavých 
kožních afekcí, zánětlivých očních chorob (infekční záněty spojivek, konjunktivid, blefarokonjunktivid atd.). Je účinný také 
při oční únavě se světloplachostí a bolestí v očích. Vnitřně se používá jako pomocný prostředek při hypertenzi, ke zvýšení 
chuti k jídlu, zvýšení tvorby žaludeční kyseliny, zlepšení trávení, při suchých tracheobronchitidách a duševním vyčerpání. 
Terapeuticky se podává 3 – 4 g ve formě nálevu, 3× denně. Při produkci potravinářských výrobků se nepoužívá. Glutathion 
(GSH; g-glutamylcysteinglycin) je tripeptid, který vzniká z glutathiondisulfidu (GSSH) působením ubikvitárního enzymu 
glutathionreduktázy, který katalyzuje tuto redukci závislou na NADPH. Proces normálně poskytuje GSH a GSSH v poměru 
100:1, což umožňuje GSH, aby působil jako vnitrobuněčná redukční látka. Podílí se proto na detoxikaci, transportu a růz-
ných metabolických pochodech. Je např. substrátem v reakcích katalyzovaných peroxidázami, které odstraňují oxidázami 
vzniklé peroxidy, podílí se na biosyntéze leukotrienu a poměr GSH:GSSH napomáhá udržovat správný oxidační stav 
sulfhydrylových skupin proteinů uvnitř buněk. Tato látka se tedy významně uplatňuje při ochraně tkání před působením 
kyslíkových radikálů. Glutathion je používán jako terapeutikum jaterních onemocnění. Výrobce doporučuje použití pro-
duktu pro zlepšení ostrosti vidění a přizpůsobení zraku různým světelným podmínkách (resp. preventivně proti zhoršování 
zraku). Výrobce doporučuje produkt jako preventivní prostředek chránící zrak před destrukcí a zároveň zlepšující proces 
vidění. Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

1 kapsle 2× denně.
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Toxicita složek

Složky produktu v uvedeném množství a doporučeném dávkování nepřinášejí riziko toxicity. Není vhodné používat 
vyšší terapeutické dávky zinku než 30 mg denně. Vedlejší účinky a kontraindikace methioninu a Fructus myrtilli nejsou 
popisovány. Lutein není látkou toxickou. Nať světlíku se nedoporučuje podávat v těhotenství a při kojení. Intoxikace glu-
tathionem prakticky nehrozí, protože látka není podávána ve vyšším množství.

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

Z technologického hlediska se nepředpokládá vznik rozkladných produktů a interakcí ve významné míře za předpo-
kladu, že výrobek bude uskladňován v suchém stavu při teplotě do 25 °C za nepřístupu světla, v uzavřené nádobě a použit 
nejdéle do 18 měsíců od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků

Není předpoklad, že by u ostatních složek docházelo k interakci ať už mezi sebou nebo enzymovými systému lidského 
organismu za vzniku složek s nežádoucím účinkem.

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.


