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STAR WOMEN #1008
Složení produktu

Nelumbo nucifera (oddenky lotosu), Herba malvae silvestris (nať Slézu lesního), Herba 
rosmarini (nať rozmarýny), Matricaria recutita (květy heřmánku), Radix tribuli (kořen Tri-
bulusu), minerální látky (zinek), Taraxacum officinale (Dandelion), maltodextrin, sodná sůl 
kroskarmelózy, oxid křemičitý, stearan hořečnatý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Nelumbo nucifera (Lotus) – lotos je rostlinou běžně užívanou v čínské lidové a ofici-

nální medicíně. Používají se: Semen nelumbinis, zralá semena, jako sedativum a tonikum, 
Plumula nelumbinis (sušená embrya ze zralých semen), jako sedativum a hemostatikum, 
Receptaculum nelumbinis, receptakulum sbírané v době dozrání plodů, používané jako 
hemostatikum, Stamen nelumbinis, tyčinky z květů lotosu, používané jako adstringens, 
Folium nelumbinis, listy používané jako hemostatikum, Nodus nelumbinis rhizomatus, 
oddenková část používané jako hemostatikum. Nejčastěji jsou používána zralá semena. 
Morfologické části rostliny obsahují převážně benzyl- a bisbenzylisochinolinové alkaloi-
dy: nuciferin a jeho deriváty, remerin, anonain, liriodenin, armepavin lienisin, neferin, isoliensinin. Nuciferin má slabou 
protizánětlivou, analgetickou, atitussickou, antiserotoninovou aktivitu, působí také jako antiadrenergikum. Některé další 
alkaloidy mají vlastnosti tonické (určitou pohotovost ke křečím). Za antihemorhagické agens (doposud nalezené v recepta-
kulu) je pokládán kvercetin. Obvyklé terapeutická denní dávka v čínské medicíně je 9 – 18 g. V produkci potravinářských 
výrobků se nepoužívá.

Flos malvae silvestris seu malvae mauritianae (Mallow, Common) – drogy obsahují membránové slizy (10 %), třísloviny 
(malé množství), leukoanthokyany (méně než 0,1 %), anthokyany (7 %; malvidin 3,5-diglukosid, malvidin 3-glukosidy, del-
finidin), organické kyseliny, vitamin C. Slizy mají ochranný vliv na zánětem, sliznice poškozené zánětem, případně infekcí, 
urychlují reparační procesy. Používají se při bolestivých zánětech ústní dutiny, hltanu, horních cest dýchacích, zejména při 
zánětech bez expektorace a neproduktivním dráždivém kašli, při zánětech žaludku a střev a katarálních onemocněních. 
Zevně se podávají s tříslovinnými drogami k hojení kožních afekcí a infikovaných ran. Obvyklé terapeutické dávky jsou 
1,5 – 2 g drogy, 2× denně (macerát nebo nálev). Při produkci potravinářských výrobků jsou používány.

Flos rosmarini (Rosemary) – obsahují silici (0,5 %; α- a β-pinen, kamfen, limonen, kafr), flavonoidy (diosmetin, dios-
min, genkwanin aj.), fenolkarbonové kyseliny (kávovou, chlorogenovou, neochlorogenovou, rosmarinovou), triterpeny 
(ursolovou a oleanolovou kyselinu). Silice má antifungální a antibakteriální aktivitu (Staphylococcus aureus, E. coli, Lacto-
bacillus brevis), uvolňuje křeče hladkého svalstva zažívacího ústrojí, kyselina rosmarinová zasahuje do kaskády kyseliny 
arachidonové, působí protizánětlivě, má antioxidační a antigonadropní účinky. Flavonoidy (diosmin) snižují propustnost 
krevních kapilár. Užívá se při chronických poruchách zažívání, nedostatečné tvorbě žluči, plynatosti spojené s kolikami 
a křečemi v zažívacím ústrojí zejména v geriatrické praxi – zlepšuje psychický a fyzický stav odstraněním pocitu únavy 
psychogenního původu, při rekonvalescenci, při chronických poruchách oběhového systému. Působí močopudně, přidává 
se do aromatických koupelí k tonizaci organismu. Průměrná terapeutická dávka je 2 – 4 g, 2 – 3× denně. Droga se prakticky 
nepoužívá při produkci potravinářských výrobků.

Matricaria recutita (Camomille (Chamomile, German)) – květenství heřmánku pravého obsahuje silici (0,24 – 1,9 %) 
s obsahem azulenů, seksviterpeny, kumariny, flavonoidy (apigenin, luteolin, kvercetin), z ostatních látek anthemovou ky-
selinu, amino- a mastné kyseliny, polysacharidy, třísloviny. Obsahové látky mají antialergickou a protizánětlivou aktivitu 
(azulenové sloučeniny a některé seskviterpeny), dále aktivitu antiulcerogenní (α-bisabolol), antibakteriální (imunostimu-
lační), antivirovou a imunostimulační (polysacharidy), spasmolytickou flavonoidy a terpeny). Silice zvyšuje sekreci žluči, 
má v pokusech na zvířeti ve vyšších dávkách depresívní účinek na srdce a dýchací systém. Používá se jako protizánětlivý 
prostředek při žaludečních a střevních potížích, zánětech ústní dutiny, při léčbě infikovaných sliznic a kůže, zánětech 
očních spojivek, genitálií, jako pomocný prostředek při léčbě žaludečních vředů, při bronchiálním astmatu, alergických 
reakcích na kůži a pro celkové uklidnění. Uvolňuje křeče zažívadel a působí karminativně. Produkty z heřmánku jsou v malé 
míře využívány v produkci potravinářských výrobků. Průměrná terapeutická dávka je 3 – 8 g ve formě nálevu 3× denně.

Radix (semen) tribuli (Tribulus terrestris, Tribulus) – obsahují saponiny, stopy harmanových alkaloidů, flavonoidy 
(kemferol 3-glukosid, 3-rutinosid, 3-β-D(6-p-kumaroyl)glukosid, rutin, astragalin), vitamin C, třísloviny, mastný olej (57 % 
kyseliny linolové, 27 % olejové, 16 % palmitové a stearové), malé množství silice, pryskyřice, dusičnany. Rostlina roste 
v části východní Evropy, Africe a Americe, je používána ke zvýšení svalové síly a posílení libida jako tonikum a afrodisia-
kum, ke snížení projevů koitální i reprodukční impotence, při edémech, onemocnění jater, ledvin (diuretikum, při potížích 
s mikcí a při ledvinových kamenech). Za hlavní obsahové látky lze považovat deriváty cholestanu, ergostanu a především 
spirostanu; tyto sapogeniny (a saponiny, které mají velmi různorodou cukernou složku) poskytují po kyselé hydrolýze dios-
genin, gitogenin, chlorogenin, ruskogenin, 25-D-spirosta-3,5-dien, deoxydiosgenin, diosgenindiglukorhamnosid, dioscin, 
terrestrosid F a řadu dalších. V humánních pokusech se směs saponinů a sapogeninů ukázala jako promotor zvýšení hladiny 
testosteronu. V dávce 750 mg/den se zvýšila hladina LH u mužů z 14,34 IU/ml na 24,75 IU/ml (72% zvýšení), v případě 
volného testosteronu z 0,600 ng/ml na 0,845 ng/ml (41% zvýšení). Normální krevní hladina celkového testosteronu se 
u mužů pohybuje mezi 3,00 – 10,00 ng/ml. Pozitivní výsledky byly nalezeny u mužů s profilem spermiogramu nevýhod-
ným z hlediska funkčnosti spermií; došlo ke zvýšení hladiny testosteronu v organismu zvýšením produkce luteinizačního 
hormonu (LH) hypofýzou, zvýšení libida, zintenzívnění erekce, objemu semene a množství spermií v něm, zároveň ke 
zvýšení sexuální výkonnosti a aktivity u těchto mužů. U žen zvyšují látky libido, zlepšují proces ovulace, snižují úroveň 
vasomotorických symptomů, doprovázejících menopauzu, redukují apatii a agresivitu. Americká a bulharská sportovní 
literatura tvrdí, že obsahové látky Tribulus terrestris pomáhají tímto nehormonálním zásahem zvýšit atletickou výkonnost; 
je to velmi pravděpodobné. Ve sportovních kruzích západní Evropy a zejména Ameriky je tento produkt používán velmi 



Odborné posudky produktu STARLIFEOdborné posudky produktu STARLIFE

široce, stejně tak ve formě nutraceutik, především v USA. Průměrná terapeutická dávka suchého výtažku je 750 – 1500 mg/
den. Existuje ve formě léčivých produktů (v Evropě znám produkt Tribestan, Bulharsko, používaný v indikacích postižení 
sexuality). V produkci potravinářských produktů (nutraceutik) se droga používá.

Taraxacum officinale (Dandelion) – kořeny, kořeny s natí, nať obsahují organické kyseliny (kávovou, p-hydroxy-
fenyloctovou, chlorogenovou), mastné kyseliny (linolovou, lenolenovou, olejovou, palmitovou), eudesmanolidy (tetra-
hydroridentin B, taraxakolid-β-D-glukosid), germakranolidy (β-D-glukosidy taraxanové kyseliny), steroly (β-sitosterol, 
ψ-taraxasterol), karotenoidy, flavonoidy (luteolin 7-O-glukosidy), cukry, sliz, draselné soli. Extrakt má diuretické účinky, 
vykazuje protizánětlivý účinek, působí hypoglykemicky na zdravá zvířata, vodný extrakt vykazuje antitumorovou aktivitu 
způsobenou přítomnými polysacharidy. U lidí příznivě ovlivňuje virový zánět jater. Drogy se používají jako mírný močo-
pudný, mírně projímavý a žlučopudný prostředek. Jako akcelerátor metabolismu se využívá při revmatických chorobách, 
zvýšené hladině cholesterolu a triglyceridů, při zánětech žlučníku, žlučových kamenech, špatném zažívání spojeném se 
zácpou a atonií zažívadel, jako pomocný prostředek při léčbě diabetu a snížené tvorbě moči. Průměrná terapeutická dávka 
je 4 – 10 g listů (nati) nebo 2 – 8 g kořene v nálevu, 3× denně. Produkty z drog se používají při produkci potravinářských 
výrobků jen velmi omezeně.

Zinc (Zincum, Zinek) – zinek je jedním z nejdůležitějších stopových prvků, je katalytickou součástí více než 200 en-
zymů, 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 významný 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. Není vhodné používat vyšší terapeutické dávky než 30 mg denně.

Dávkování

1 kapsle 2× denně.

Toxicita složek

Drogy Nelumbo nucifera nelze podávat v průběhu těhotenství, při laktaci, depresích, epilepsii a pohotovosti ke křečím. 
Droga Herba rosmarini je zčásti toxická: silice způsobuje prokrvení pánevní oblasti, poškození ledvin a jater a celkové 
křeče. V průběhu těhotenství a při kojení se nedoporučuje užívat Herba rosmarini a zinek, opatrnosti je třeba v případě 
Flos chamomillae. Významné vedlejší účinky a interakce Radix (Semen) tribuli nejsou dosud popisovány.

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

Produkt je stabilní; 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.

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 pravděpodobná.

Zhodnocení

Výrobek doporučuji jako produkt pro sportovní výživu.


