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SAW PALMETTO STAR #2739
Složení produktu

Fructus serrenoae (Saw Palmeto, plody trpasličí palmy Serrenoa serrulata), rýžová 
moučka, stearan hořečnatý, oxid křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Fructus serrenoae (Serrenoa serrulata, S. repens, Palmae, Saw Palmeto) – obsahuje 

sacharidy (invertázu 28,2 %, mannitol, polysacharidy), olej (26,7 %), β-sitosterol, flavo-
noidy, β-karoten, pryskyřici, třísloviny, silici (1,5 %). Obsahové látky působí diureticky, 
antisepticky na urinární trakt, mají vliv na endokrinní systém a mají určité anabolické 
(proteosyntetické) vlastnosti. V lidovém léčitelství se používá při chronických nebo suba-
kutních cystitidách, katarech urogenitálního traktu, testikulární atrofii, poruchách tvorby 
pohlavních hormonů a specificky při nezhoubné hypertrofii prostaty. Průměrná terapeu-
tická dávka je 1,0 g; 3,0 g. Při produkce potravinářských výrobků se používá (USA: Leung, 
A. Y.: Encyclopedia of common natural ingredients used in food, drugs and cosmetics. 
New York-Chichester, Wiley, 1980).

Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

1 kapsle 2× denně s jídlem.

Toxicita složek

Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity. V pří-
padě drogy Fructus serrenoae jsou popsány ojedinělé gastrické vedlejší účinky. V průběhu těhotenství a při laktaci nelze 
tyto směsi léčivých látek užívat.

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

Produkt je stabilní, je tvořen pouze rostlinnou drogou a jejím extraktem. Jejich obsahové látky jsou stálé, citlivější jsou 
pouze lipidy, které se v tomto materiálu vyskytují; nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů 
za podmínky, že bude uchováván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí 
a použit nejdéle 24 měsíců od data výroby. Extractum serrenoae disponuje určitými antiandrogenními a estrogenními účinky 
(v dávkách minimálně terapeutických), a proto může ovlivňovat průběh současné hormonální terapie včetně používání 
hormonálních kontraceptiv.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků

Produkt je polykomponentní (vzhledem k přítomnosti obsahových látek léčivých rostlin) a je zřejmé, že bude docházet 
k tichým interakcím mezi účinky těchto látek; 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

Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení

Výrobek doporučuji jako produkt pro sportovní výživu.


