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PAU D‘ARCO STAR #2731
Složení produktu

Cortex (lignum) tabebuiae (Pau D’Arco), stearan hořečnatý, oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Cortex (Lignum) tabebuiae (Pau D’Arco, Lapacho, Taheebo) – uvedené léčivé drogy 

se získávají z kůry nebo jádrového dřeva stromu brazilských dešťových lesů Tabebuia 
impetiginosa (druh původní v Centrální a Jižní Americe, západní Indii); používají se buď 
jako nativní surovina, nebo se z nich připravují extrakty. Obsahové látky (ca 20 různých 
sloučenin) jsou efektivní při léčbě bakteriálních, fungálních a virových onemocnění, při 
parazitických invazích, mají protizánětlivý účinek, jsou účinné jako adjuvans pří léčbě 
rakoviny, ekzémů, různých dermatitid a psoriázy. Vykazují metabolický účinek (podíl 
na tzv. „čištění krve“), působí při perniciózní anémii a leukémiích. Zvyšují imunitu 
(použití při léčbě chřipek, herpes a žloutenek) a působí příznivě při prostatitidách. Směs 
obsahových látek údajně snižuje bolesti, vznikající jako důsledek některých chorob 
a působí detoxikačně (snižuje vedlejší účinky při podání některých antibiotik). Průměrná 
terapeutická dávka je 3 g 3× denně (odvar 10 – 15 min.). Při produkci potravinářských výrobků se nepoužívá. Výrobce 
doporučuje použití produktu pro zvýšení imunity osob s vyšší fyzickou zátěží. Deklarovaný účinek produktu je v souladu 
s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

2 kapsle 2× denně s jídlem.

Toxicita složek

Léčivá droga použitá v produktu, nezpůsobuje u zdravých lidí v použitém dávkování toxické efekty. V průběhu těho-
tenství a při laktaci se nedoporučuje používat produkty obsahující Cortex (Lignum) tabebuiae.

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

Možnost vzniku rozkladných produktů se ve významné míře nepředpokládá.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků

Nepředpokládají se a z literatury nejsou známy.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu

Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení

Výrobek doporučuji jako produkt pro sportovní výživu.


