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FIBER STAR #1400
Složení produktu

Semen lini (semena lnu), rýžová moučka, Semen plantaginis oratae (semena jitrocele 
blešníku), Fructus pruni domesticae (sušené plody švestky), jablečná vláknina, Folium 
cynarae (listy artyčoku zeleninového), Radix althaeae officinalis (kořen proskurníku lékař-
ského), Radix gentianae (kořen hořce), oxid křemičitý, stearan hořečnatý, Ulmus rubra (kůra 
jilmu amerického), Radix echinaceae purpureae (kořeny třapatky nachové), Folium aloe 
(listy Aloe), frukto-oligosacharidy, Herba medicaginis sativae (Alfalfa, nať tolice vojtěšky), 
Fructus capsici frutescentis (plody kajenského pepře).

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je klasifikován jako potravina pro zvláštní výživu.
Semen lini (Linum usitatissimum, Flax Seed) – semena lnu obsahují slizy (3 – 6 %; 

neutrální a kyselé komponenty), olej (30 – 45 %; triglyceridy linolové, linolenové a olejové 
kyseliny), bílkoviny (25 %), triterpeny a steroly (cholesterol, kampesterol, stigmasterol), 
kyanogenní glykosidy (0,1 – 1,5 %; linustatin, neolinustatin, linamarin, lotaustralin). Sliz 
zvětšuje objem střevního obsahu, olej urychluje peristaltiku, z linamarinu se uvolňuje po 
hydrolýze linamarasou semen kyanovodík, který tlumí růst střevních bakterií. Používá se jako projímavý prostředek, při 
zánětech žaludku a střev, poruchách trávení spojených s atonií hladkého svalstva střev, jako pomocný prostředek při léčbě 
vředů žaludku a dvanáctníku, zevně při zanícených tkáních. Jako projímavý prostředek se podává 10 – 20 g celých semen, 
nebo 5 – 10 g semen drcených, zapíjí se vodou; při vředové chorobě se používá 10% macerát, pije se 2× denně 100 ml. 
Při užívání lněných semen je organismus obohacován vitaminem F, který je součástí lněného oleje.

Semen plantaginis ovatae seu Testa plantaginis ovatae (Plantago psyllium, P. isphagula) – semena jitrocele blešníku 
obsahují 20 – 30 % slizů (arabinoxylanů), mastný olej, iridoidní sloučeniny (aukubin), testa obsahuje v převažující míře 
slizy. Obě drogy se používají především při potížích s defekací: použity při průjmu prodlužují dobu pasáže střevem, protože 
na sebe vážou vodu. Pokud jsou použity při zácpě, snižují dobu pasáže střevem, protože zvětšují střevní objem a mechanic-
kým tlakem nutí k defekaci. Slizy snižují hladinu sérového cholesterolu a redukují postprandiální vzestup krevního cukru. 
Tyto drogy jsou velmi vhodné pro regulaci odchodu stolice v případech, kdy pacient trpí hemorhoidy, análními trhlinami, 
po chirurgických zákrocích na konečníku, v průběhu těhotenství, při průjmech způsobených některými léky a při dráždi-
vém tračníku. Terapeutická denní dávka se doporučuje 12 – 40 g, rozděluje se do dvou dávek, které se podávají s malým 
množstvím tekutiny ráno a večer. V produkci potravinářských výrobků se používají jen ojediněle.

Fructus pruni domesticae (Prunus domestica, Rosaceae, Prune) – sušené plody švestky obsahují cca 30 % vody, 23-56 % 
sacharidů (mono-, di-, málo tetra- a pentasacharidy), 3,9 % organických kyselin (zejména jablečnou, vinnou, chinovou, 
aminokyseliny), 0,5 % tuků, 4 % pektinu, gumu (s obsahem 4-O-methyl-glukuronové kyseliny), 3 % minerálních látek, stopy 
škrobu, vitamin A, B1, B2. Používá se jako slabé laxans, prostředek usnadňující vylučování a posilující chuť k jídlu. Terape-
utická dávka se nestanovuje. Jablečná vláknina je široce známým materiálem komerčně dostupným v různém složení. Pro 
preventivně-terapeutické účely se skládá většinou ze dvou složek: vlákniny resorbovatelné (de facto frakce pektinových 
látek, rozpustných ve vodě, reprezentovaných estery a solemi polyuronových kyselin) a vlákniny nerozpustné, charakteru 
klasických polysacharidů glukanového typu s malým množstvím karboxylových skupin. Obě části tohoto materiálu fungují 
jako regulátor střevní osmózy, sorbent tuků a cholesterolu. Je známo, že některé polysacharidy mají schopnost snižovat 
hladinu cukru, lipoproteinů a cholesterolu v krvi. Mechanismus jejich účinku nebyl dosud objasněn. Existuje domněnka, 
že při průchodu těchto slizů střevy dochází působením baktérií střevní flóry k jejich štěpení na menší fragmenty, které 
se resorbují a přecházejí do krevního oběhu a snižují syntézu cholesterolu de novo v játrech.

Folium cynarae (Cynara carduncullus ssp. scolymus – artyčok zeleninový) – listy obsahují fenolkarboxylové kyseliny 
(do 2 %) s hlavní účinnou látkou cynarinem (derivátem kyseliny dikaffeylchinové), dále jsou přítomny flavonoidy (0,1-1 %; 
skolymosid, luteolin 7-O-β-D-glukosid a -4-O-β-D-glukosid), silice (β-selinen, karyofylen, eugenol, fenylacetaldehyd), 
steroly (taraxasterol), cynaropikrin, třísloviny, sacharidy (inulin). Cynarin stimuluje tvorbu trávicích enzymů, žluči a její 
vylučování do dvanácterníku, flavonoidy zvyšují vylučování odpadních látek močí. Sliz, enzymy a třísloviny napomáhají 
při nedostatečném trávení. Listy jsou užívány jako choleretický, antihypercholesterolemický, antihyperlipidemický, mo-
čopudný a jaterní činnost stimulující prostředek. Výsledkem tohoto působení je celkové zlepšení metabolismu a zlepšení 
stavu pacientů s projevy kožních alergií. Obvyklá terapeutická dávka je 1,5 g; 4,5 g, ve formě nálevu.

Radix althaeae officinalis (Althaea officinalis, proskurník lékařský; Marshmallow) – v kořenech je až 35 % slizu tvořené-
ho galaktorhamnosany, glukany, arabinogalaktany, do 37 % škrobu, až 10 % glukózy, 2 % asparaginu a betainu, pektin, 
flavonoidy a minerální látky. Listy obsahují do 10 % slizu, pektin, flavonoidy, organické kyseliny a stopy silice. Používá 
se jako mucilaginosum při zánětlivých procesech v dýchacích cestách, změkčovací prostředek, antiflogistikum, protek-
tivum a demulcerans při chorobách močových cest a zažívacího ústrojí. Zlepšuje pasáž střevního obsahu. Terapeutická 
dávka kořenů jsou průměrně 3 g 3× denně. Produkty z kořenů proskurníku lékařského jsou běžně používány při produkci 
potravinářských výrobků.

Radix gentianae (Gentiana lutea, Gentian) – kořen hořce obsahuje glykosidické hořčiny (hořký amarogencin), gencio-
pikrin, 2 % genciopikrosidu, 0,03 % alkaloidů (gencianin, gencialutin), barviva (gentisin), oligosacharidy 5 % gencianosy, 
menší množství genciobiosy), pektiny, inulin, vitaminy. Používá se jako amarum a stomachikum – obsahuje čisté hořčiny, 
které zvyšují tvorbu slin v ústech, trávicích enzymů a kyseliny chlorovodíkové v žaludku, zlepšují motilitu trávicího traktu. 
Prakticky se využívá při anorexii spojené s nedostatečnou tvorbou slin, žaludeční šťávy a dyspepsií. Zlepšuje činnost jater 
a žlučových cest. Celkové zlepšení metabolismu se projevuje tonizací organismu. Průměrná terapeutická dávka je 0,5 – 1 g 2 – 
3× denně. Kořen hořce žlutého je běžně využíván v produkci potravinářských výrobků.
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Ulmus rubra (U. fulva) (Slippery Elm) – kůra obsahuje sacharidy (slizy jako hlavní obsahovou látku, zahrnující hexosy, 
pentosy, methylpentosy a dva polyuronidy), třísloviny (3 – 6,5 %, blíže nespecifikovaného typu), steroly (β-sitosterol, 
citrostadienol, dolichol, cholesterol), minerální látky. Kůra je používána jako demulcerans, emoliens a antitussikum. Bývá 
používána při zánětech a ulceracích žaludku, duodena, kolitidách, průjmech. Průměrná terapeutická dávka je 0,5 – 2 g, 
3× denně. Při produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.

Radix echinaceae purpureae (Echinacea purpurea) – kořeny třapatky nachové obsahují silici, glykosidy (deriváty kávové 
kyseliny – echinakosid, 0,5 – 1 %; deriv. kyseliny chinové), polyiiny, terpenoidy (garmakranového a guajanového typu), 
alkylamidy (echinacein, isobutylamidy), alkaloidy pyrrolizidinového typu (0,006 %; isotussilagin, tussilagin), sacharidy 
inulin, fruktózu, glukózu), polysacharidy (echinacin aj.), betain, mastné kyseliny, fytosteroly, pryskyřici. Používají se jako 
antiseptický, antivirový prostředek a pro rozšíření periferních cév. V lidovém léčitelství byl používán při léčbě furunklů, 
při septikémii (výskytu bakterií v krvi z důvodu infekčního zánětu žil), kataru nosohltanu, výtokům hnisu, zánětu mandlí, 
zvláště pro léčbu nežitů, karbunklů a abscesů. U této drogy je zmiňována imunostimulační aktivita. Průměrná terapeutická 
dávka je 1,0 g; 3,0 g. K produkci potravinářských výrobků se nepoužívá. Z popisu výrobce není zřejmé, o jaký druh produktu 
z Aloe se jedná, proto jsou zde uvedeny oba běžně používané produkty:Succus aloe (Aloe gel; Aloe bardanensis, A. ferox, 
A. spicata, A. vera atd., Liliaceae)- zaschlá šťáva, získávaná z listů různých druhů rodu Aloe obsahuje mono- a polysacha-
ridy, třísloviny, steroly, organické kyseliny, enzymy, saponiny, vitaminy, lipidy a minerální látky. Aloe zvyšuje u člověka 
fagocytózu v průběhu bronchiálního astmatu (vliv proteinů a glykoproteinů), léčí vředovatění sliznice v ústech. V produkci 
potravinářských výrobků se nepoužívá. V tradiční medicíně se však většinou používá zevně k léčbě ran, ekzémů a psoriasis. 
Aloe (Aloes; Dried leaf juice; Aloe barbadensis, A. ferox, A. africana, A. spicata, Liliaceae) – tato zahuštěná šťáva z listů, 
hnědé barvy lesklého povrchu, obsahuje asi 30 % anthrachinonů (většinou C-glukosidů; aloin, barbaloin, isobrabaloin, 
emodinové glykosidy, volné anthrachinony), dále pryskyřici, aloesin a jeho glykosidy. Terapeuticky se používá při léčbě 
atonické obstipace a zpožďování menstruace v dávkách 50 – 200 mg 3× denně. V produkci potravinářských výrobků se 
používá jako zdroj přírodních vonných látek. Koncentrace aloinu ve finálním produktu je limitována hladinou 0,1 mg/
kg; 50 mg/kg u alkoholických nápojů. Frukto-oligosacharidy jsou nově vyvinuté oligosacharidy se specifickými fyziologickými 
funkcemi; jsou vyráběny chemickou nebo enzymovou modifikací monosacharidů. Frukto-oligosacharidy tvoří komplexní skupi-
nu tzv. neocukrů (kestosa, nystosa, fruktofuranosylnystosa), což jsou směs těchto sacharidů, v nichž jsou dvě nebo tři molekuly 
fruktózy navázány na fruktózový zbytek sacharózy vazbou β-2.1 a jsou připravovány biotechnologickými postupy (enzymo-
vě) ze sacharózy. Mají 30 – 60 % sladivosti sacharózy. Tyto neocukry jsou zdrojem nižšího množství metabolizovatelné 
energie než v případě sacharózy, nevykazují elicitační efekt na pankreatickou sekreci inzulínu, zlepšují profil intestinální 
mikroflóry a působí preventivně vůči zubnímu kazu. Jako bezprostřední terapeutické agens (ve smyslu léčiva) se neužívají. 
Maximální přípustná dávka směsi neocukrů je u mužů 0,3 g/kg ž. hm. u žen 0,4 g/kg ž. hm. a den (Japonsko). V produkci 
potravinářských výrobků se začínají intenzívně používat, zejména v Japonsku.

Herba medicaginis (Medicago sativa, Alfalfa) – nať tolice vojtěšky obsahuje neproteinovou kyselinu L-kanavanin 
(0,5 –1,4 %), saponiny (0,5 – 2 %; v čerstvé nati), fenolkarboxylové kyseliny (kávová, ferulová, aj.), katechiny ((+)-gallokatechin, 
(-)-epigallokatechin, (-)-epikatechin aj.), triterpenoidy (β-amyrin), kumestrol, vitaminy (C, β-karoten, α- a g-tokoferoly), běžné 
sacharidy, flavonoidy. V terapii je nať používána jako antidiabetický, diuretický prostředek, při hemeralopii, revmatizmu, 
křivici. Má baktericidní aktivitu. Terapeutické dávky jsou 2,0 g; 6,0 g. V produkci potravinářských výrobků se nepoužívá. 
Fructus capsici frutescentis (kajenský pepř) – obsahuje silici (estery kyselin valerová, máselné, kapronové), seskviterpeny 
(kapsidiol), kapsaicinoidy (0,3 – 1,5 %; vanilylamidy různých kyselin s kapsaicinem), karotenoidy (kapsanthin) a běžné látky 
primárního metabolismu. Kapsaicinoidy zvyšují salivaci, tvorbu trávicích enzymů, amylázy a mukopolysacharidů, působí 
bakteriostaticky. Používají se při ovlivňování dyspepsií z nedostatku trávicích enzymů, při sníženém tonusu a ochablosti 
žaludku, ke zlepšení periferní cirkulace krvi. Terapeutické dávky jsou 3× denně 0,3 g. Výrobce doporučuje použití pro-
duktu pro hygienu tlustého střeva. Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

2 tablety ráno a 4 tablety večer. Nutno zapít alespoň půl litrem vody.

Toxicita složek

Při uvedeném dávkování nejsou dosaženy dávky terapeutické, případně dávky, které by byly pro organismus škodlivé 
z hlediska metabolické zátěže nebo nežádoucích vedlejších účinků. Fruktózové oligosacharidy jsou látky netoxické. Semena 
lnu nejsou vhodná pro použití v těhotenství a při laktaci z důvodu obsahu kyanogenních glykosidů.

Semen plantaginis ovatae je kontraindikováno u pacientů s patologickým zúžením v GIT, střevní obstrukcí (ileus) nebo 
potížích s regulací krevního cukru při diabetes mellitus. Listy artyčoku zeleninového se nedoporučují podávat v průběhu 
těhotenství a při kojení. Léčivé drogy z Althaea officinalis nejsou toxické ani nemají vedlejší nepříznivé účinky, stejně 
tak jako korová droga (Ulmus fulva, syn. U. rubra), kterou lze používat i v průběhu těhotenství a při laktaci. Vysoká dávka 
hořčin z kořene hořce žlutého (Gentiana lutea) způsobuje podráždění a překrvení sliznic zažívacího ústrojí. Není vhodné, 
aby byla droga používána v těhotenství, omezeně může být použita při laktaci. V průběhu těhotenství a laktace lze Radix 
echinaceae purpureae používat v terapeutických dávkách. V případě Aloe gel nebyla pozorována žádná toxicita. Může se 
vyskytnout snížení hladiny krevního cukru. V průběhu těhotenství a při laktaci se nedoporučuje produkt používat. V případě 
Aloe (Aloes) může docházet k vedlejším účinkům běžným u anthrachinonových laxativ. Anthrachinony jsou ve zvýšené 
míře a častém podávání mutagenní a genotoxické (potenciálně kancerogenní). Alkalickou moč zbarvují obsahové látky 
drogy do červena. V průběhu těhotenství a laktace nesmí být tak jako ostatní anthrachinonové drogy podáván (možnost 
manifestace abortivního efektu). Nať tolice vojtěšky nesmí být používána v těhotenství a při laktaci.

Kumestrol má estrogenní efekt, antifungální aktivitu, je nekompetitivním inhibitorem peroxidasové aktivity a má určitý 
teratogenní účinek. Do lidského organismus se však běžně dostává s potravou: je fytoalexinem v sóji (Glycine max) fazolech 
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(Phaseolus lunatus, P. vulgaris) a v listech špenátu (Lactuca sativa). Kapsaicinoidy z Capsicum frutescens jsou kontaktně 
nebezpečné; při styku se sliznicemi (oko) vyvolávají zánět, v zažívacím traktu mohou způsobit poruchy s průjmy. Obsah 
aloe, vojtěšky a papriky je v produktu malý a nehrozí nebezpečí vedlejších účinků.

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 a v uzavřené nádobě (jeho 
vlhkost nepřestoupí 8 %) a použit nejdéle do 24 měsíců od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků

Produkt je polykompozitní a je zřejmé, že bude docházet k tichým interakcím mezi obsahovými látkami léčivých drog; 
není však předpoklad, že by se tyto interakce projevily negativním efektem na fyziologické pochody člověka. Při použí-
vání Semen plantaginis ovatae může být zpomalena resorpce léčiv z GIT; zároveň je u diabetiků nutná úprava dávkování 
inzulínu. U jedinců s dráždivým tračníkem může nastat průjem v důsledku podráždění kapsacinoidy, jejichž účinek může 
být podpořen anthrachinony z aloe.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu

Není reálná.

Zhodnocení

Produkt lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.


