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REGEMAX STAR #1081
Složení produktu

Obohacená rostlinná bílkovina, L-Arginin, oxid křemičitý, Siberian Ginseng (kořeny 
akantopanaxu), oktakosanol.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je klasifikován jako potravina pro zvláštní výživu.
Arginin pyroglutamat je solí argininu, která se v organismu biologicky velmi dobře 

uplatňuje z hlediska obou svých složek: Arginin (2-amino-5-guanidinovalerová kyselina) 
je aminokyselina spíše esenciální. Její resorpce ze střeva je pomalá (biologická dostupnost 
je závislá na formě aplikace); v metabolické kaskádě aminokyselin se metabolizuje na 
ornitin, je součástí řetězce tvorby kreatinu. Látka stimuluje imunitní systém (denní dávka 
min. 1 g), zvyšuje tvorbu kolagenu v chrupavčitých tkáních a lze jej použít v rekonvales-
cenci zejména po chirurgických zákrocích (denní dávka min. 3 g), podílí se na zvýšení 
hmotnosti příčně pruhované svaloviny a na snížení obsahu tělesného tuku (s karnitinem, 
denní dávka min. 2 g), je důležitá pro vývoj a motilitu spermií, podílí se na redukci nadváhy 
(denní dávka min. 1 g), působí preventivně proti sklerotizaci cév (s karnitinem a vit. C, 
denní dávka min. 1 g), urychluje hojení povrchových ran a spálenin (denní dávka min. 1 g). Terapeuticky je arginin využíván 
jako hepatoprotektivum, je-li v těle zvýšené množství amoniaku a ve formě infusních roztoků v substituční aminokyselinové 
léčbě. Často uváděná stimulace tvorby růstového hormonu je statisticky a kontrolovanými studiemi nepotvrzena; tento 
efekt se projevuje u některých pokusných osob při nárazových dávkách převyšujících 15 g denně a nelze z nich vyvodit 
signifikantní závěry. Pyroglutamát (pyroglutamová kyselina) se přirozeně vyskytuje v zelenině, ovoci, cereálních produktech, 
v masu. Je přítomen v lidském mozku, cerebrospinální tekutině a krvi. Po perorálním podání prochází hematoencefalickou 
bariérou a stimuluje kognitivní funkce. U zvířat zlepšuje paměť a učení, má u nich antianxiózní účinky. Je také efektivní 
u deficitů paměti u lidí, způsobených alkoholem a je účinný při multi-infarktní demenci. Statisticky významné zlepšení 
bylo pozorováno také v oblasti zlepšení paměti.

V Evropě (zejména Itálii) je argininpyroglutamát používán jako adjuvantní prostředek při léčbě senility, mentální retar-
dace a alkoholismu; biologický účinek pyroglutamátu je zvyšován přítomností argininu, ačkoliv arginin sám o sobě výrazný 
kognitivitu-posilující efekt nemá. Sloučenina byla sledována z hlediska chemicko-farmaceutického a farmakodynamického 
a byl určen profil jejího účinku na CNS. Denní terapeutická dávka pyroglutamátu je průměrně 1,5 g (ve formě hořečnaté 
soli, p. o.)V produkci potravinářských výrobků se látka nepoužívá.

Sójový protein je vyráběn ze sójových bobů zbavených testy a sacharidů, především flatulentních (trehalóza aj.). Vodný 
extrakt bílkovin je fluidně sušen (dochází přitom k inaktivaci enzymů a některých antinutričních faktorů), výsledný bílkovinný 
koncentrát je dobře dispergovatelný ve vodě. Zpravidla obsahuje minimálně 80 % proteinů, ca 5 % minerálních látek, ca 
6 % vlhkosti, do 0,5 % hrubé vlákniny, do 0,8 % tuků, do 3 % látek primárního a sekundárního metabolismu (flavonoidy, 
sacharidy aj. látky). V některých případech je tento protein hydrolyzován biotechnologickými podobnými, jako je tomu 
např. v případě proteinů syrovátky nebo vaječného bílku. Sójový protein se používá ve výživě jako preventivní prostředek 
vůči některým závažným onemocněním, např. nahradí-li se jím živočišné proteiny, výrazně se sníží icidence kardiovasku-
lárních onemocnění; přítomné látky zvyšují stabilitu endotelia vůči různým atakům, snižují počet lézí a formaci trombů, 
snižují hladinu LDL cholesterolu a to nejen u hyper-, ale do jisté míry i u normocholesterolemických lidí. Velmi příznivý 
vliv mají sójové proteinové koncentráty u žen v perimenopauze; dochází k normalizaci sérových lipoproteinů, krevního 
tlaku aj. ukazatelů. V současnosti je nepochybné, že se aktivně účastní na prevenci vůči chorobám kardiovaskulárního 
systému. Používá se také u dětí, u nichž se vyvinula alergie na kravské mléko. Velmi významnou složkou sójového pro-
teinu je příměs isoflavonů, které v proteinu zůstávají z výroby. Tyto fytoestrogenní látky jsou v organismu vstřebávány, 
biotransformovány a vykazují estrogenní aktivitu (estrogeny jsou důležité pro homeostatickou regulaci řady buněčných 
systémů a jejich nedostatek v organismu má za následek patofyziologické procesy). I přes určité dohady lze přítomnost 
těchto flavonoidních látek pokládat za pozitivní: u zvířat bylo zjištěno, že genistein se může uplatňovat v prevenci pre-
kancerózních lézí kolonu atd. Existuje mnoho prací, které dokládají praktickou užitečnost sójového proteinu od jeho 
nutriční výhodnosti až po preventivní působení vůči onemocnění kardiovaskulárního systému a tvorbu neoplasmat; jejich 
enumerace na tomto místě však není potřebná.

Oktakosanol je alifatický alkohol s dlouhým řetězcem, který po podání zvyšuje pohybovou výdrž a stává se proto 
v současnosti surovinou pro výrobu některých nutraceutik. V organismu je metabolizován na mastné kyseliny a následně 
inkoroporován do fosfolipidů a steroidů. Jako látka zvyšující neuromuskulární funce je přidáván do iontových a rehyd-
ratačních nápojů pro sportovce a těžce pracující, případně různých pevných nutraceutik, obsahujících další přírodní 
komponenty, jako extrakt z česneku, triglyceridy, hořčík, určených ke zvýšení fyzické síly, odstranění únavy a zmírnění 
vyčerpání. Oktakosanol je proto doporučován jako nutrient s ergogenním účinkem hlavně pro sportovce; může se podílet 
na uvolňování energie a fyzické výdrže: snižuje ukládání tuků v periferní adipózní tkáni bez snížení počtu buněk, zvyšuje 
aktivitu lipoproteinové lipasy a zvyšuje celkový oxidační poměr mastných kyselin ve svalu. Podílí se na konverzi lipidů 
za vzniku energie.

Radix eleutherococci (Acanthopanax senticosus, syn. Eleutherococcus senticosus, Devil’s Shrub, Siberian Ginseng) – 
kořeny akantopanaxu obsahují silici (0,8 %; komponenty nejsou popsány), eleuterosidy A-M různé struktury 
(A-steroly, B-fenylpropanoid, B1,B3 -kumariny, C – monosacharid, lignany B4, D, E, M- hederasaponin), sacharidy (glykany, 
tzv. eleutherany), fenylpropanoidy (kávovou kyselinu a její ester), terpenoidy (kyselinu oleanolovou), ostatní sloučeniny 
(β-sitosterol, isofraxidin, (-)-siryngaresinol, sinapylalkohol) a další látky. Používá se v podobných indikacích jako kořeny 
všehoje ženšenového (Panax ginseng) – tzn. jako adaptogen, imunostimulans. Zvyšuje nespecifickou odolnost organismu 
vůči nepříznivým životním podmínkách a vůči stresovým faktorům. Průměrné terapeutické dávky jsou 0,6 – 3,0 g denně, 
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po dobu 1 měsíce; po 2 – 3 týdenní periodě je možné začít s kúrou znova. Při produkci potravinářských výrobků se nepo-
užívá. Výrobce uvádí použití produktu jako regenerátoru pro těžce pracující a pro rekonvalsescenci. Deklarovaný účinek 
produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

2 kapsle denně na lačný žaludek, nejlépe před spaním. Děti od 12 let, těhotné a kojící ženy 1 kapsle denně.

Toxicita složek

Koncentrát sójového proteinu, argininpyroglutamat a oktakosanol nebyly shledány toxickými. Kořen akantopanaxu 
ostnitého nemá být podáván osobám psychicky labilním, nervózním, hyperaktivním, manickým nebo schizofrenním, 
hypertonikům a ženám v premenopauze, nesmí být podáván spolu s centrálními stimulancii, antipsychotickými látkami 
a v průběhu hormonální léčby. Nedoporučuje se podávání v průběhu těhotenství a při kojení. Obsah kořene akantopanaxu 
ostinitého a oktakosanolu v produktu je velmi malý, a proto nehrozí objevení se vedlejších nežádoucích účinků.

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

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.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu

Není reálná.

Zhodnocení

Výrobek doporučuji jako produkt pro sportovní výživu.


