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EMPEROR STAR #1240
Složení produktu

Uhličitan vápenatý, mikrokrystalická celulóza, maltodextrin, Radix ginseng (kořen 
akantopanaxu), Radix rehmanniae (kořen rehmannie), Rhizoma polygonati odorati (od-
denky kokoříku vonného), Fructus lycii (plody kustovnice), sodná sůl kroskarmelózy, 
Radix astragali (kořen kozalce blanitého mongolského), Radix asparagi (kořen chřestu 
kočinčínského), Herba cistanches, stearan hořečnatý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
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, sinapylal-
kohol). 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, po dobu 1 měsíce; po 2 – 3 
týdenní periodě je možné začít s kúrou znova. Při produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.

Radix rehmanniae (Rehmannia glutinosa, Scrophulariaceae, Rehmannia) – v čínské medicíně jsou používány čerstvé 
(různě upravené) nebo sušené kořeny rehmanie jako antipyretický a hemostatický prostředek, kořeny upravované (v rýžovém 
víně) jako tonikum a sedativum. Působí imunostimulačně, podílí se na tvorbě kostní dřeně, zasahuje mírně do proteosyntézy 
příčně pruhovaného svalu. Obsahové látky vykazují v pokuse na zvířeti hypoglykemickou aktivitu. Hlavními obsahovými 
látkami kořenů jsou iridoidní glykosidy na bázi katalpolu, rehmanniosidy A-D, ajugol, aukubin, mellitosid, rehmaglutiny 
A-D, glutinosid, rehmainosidy A, C, rehmapikrosid, aminokyseliny, D-glukosamin, dále obsahuje akteosid 4’-methylether, 
rehmaglutin A, purpereasid C a jejich deriváty, derivát megastigmenu, leonurid, jiofuran, jioglutin E, jioglutolid, glutinosid, 
sacharidy aj. Terapeutické dávky jsou v případě drogy Xiandihuang (Rad. rehmanniae viride – čerstvé kořeny – 12 g; 30 g/
den), u drogy Shengdihuang (Rad. rehmanniae exsiccatae) 9 g; 15 g/den. V produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.

Rhizoma polygonati odorati (Yuzhu, Polygonatum odoratum P. officinale, P. vulgare, Liliaceae) je rostlinou tradiční 
čínské medicíny. Oddenky obsahují saponiny (konvallamarin, konvallarin), z nichž jsou významné deriváty furostanolu 
(např. glykosidy furost-5-en-3,22,26-triolu), slizy, β-karoten, flavonoidní glykosidy kemferolu, a kvercetinu, polygonatiin 
a azetidin-2-karboxylová kyselina aj. Droga je používána při onemocnění dýchacích cest a plic, infekcích doprovázejících 
záněty dýchacích cest, při zánětech mandlí a hltanu, zhoršeném trávení, častém močení, ejaculatio praecox, kromě toho 
externě při podlitinách, furunklech, vředech, nežitech na rukách (impetigo), hemorrhoidech, při edemech, hematomech 
a bolestech šlach. V poslední době začíná být zájem o její účinek regulovat hladinu krevního cukru. Vodný extrakt vykázal 
účinek i při léčbě ulcus pepticum a ulcus duodeni. Tato rostlina je známá i v systému ayurvédské medicíny, kde se pou-
žívá při ztrátě mužské potence, k vyvolání ženské plodnosti, jako tonikum při anémii, chronických chorobách spojených 
s vyčerpáním organismu. Denní terapeutická dávka je 6,0 g až 12,0 g. V produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.

Fructus lycii (Lycium barbatum, Solanaceae) – plody kustovnice jsou používány v čínské medicíně jako tonický pro-
středek. Droga obsahuje cca 3,1 % proteinů, 1,9 % lipidů, 9,1 % sacharidů, 1,6 % vlákniny, Ca, P, Fe, β-karoten, thiamin, 
riboflavin, nikotinovou kyselinu, askorbovou kyselinu, cholesterol, sitosterol, isofukosterol, kampesterol, stigmasterol, jejich 
estery, glykosidy a acylované glykosidy. Extrakt z plodů snižuje v pokuse na zvířatech hladinu krevního cukru, zvyšuje 
sacharidovou toleranci. Terapeutická dávka je 6 g; 12 g/den. V produkci potravinářských výrobků se nepoužívá.

Radix astragali (Astragalus membranaceus var. mongholicus,A. membranaceus, Astragalus Root) – kořen kozalce bla-
nitého mongolského obsahuje polysacharidy (astragalany I, II a III), glukany AG-1, AG-2, heterosidy AH-1, AH-2 a triter-
penové oligoglykosidy založené na aglykonech cykloastragenolu a astragenolu (astragalosidy I až VIII, acetylastragalosid I, 
isoatragalosidy I a II, soyasaponin I, astramembrangenin, astramembrainnin I a II), dále flavonoidy (kalykosin, formononetin, 
β-sitosterol, sacharózu a derivát pterokarpanu. Polysacharidy zvyšují imunitní odpověď organismu, stimulují fagocytózní 
aktivitu peritoneálního makrofágu, zvyšují aktivitu NK (cytotoxicitu lymfocytárních efektorových buněk), saponiny mají 
protizánětlivý účinek. Droga působí příznivě při léčbě chronické hepatitidy. V čínské medicíně se používá jako tonikum 
a pro léčbu nefritidy a diabetes mellitus. Obvyklá terapeutická dávka kořenů je 3,0 – 5,0 g 3× denně. Při produkci potra-
vinářských výrobků je občas používána. Drogu je možné používat v průběhu těhotenství a při kojení.

Radix asparagi (Asparagus cochinchinensis, syn. A. falcatus, A. insularis, A. lucidus; Chřest kočinčínský; Liliaceae) – 
hlízy s kořeny obsahují asparagin, arginin, saponiny furostanolového a spirostanolového typu (velkou skupinu látek s různě 
hydroxylovaným skeletem a různou cukernou složkou), hinokiresinol třísloviny, fenolické glykosidy (koniferin), trihydro-
xyauron, sliz, inulin, fruktózové oligosacharidy (nystóza) aj. Obsahové látky drogy působí příznivě při produktivním kašli 
s pojeném s expektorací, při plicní tuberkulóze, chronické bronchitidě, pertussis, suchosti v ústech, zácpě, diabetes mellitus. 
Používá se také při dně, revmatizmu a pohlavní impotenci. Zevně se aplikuje ve formě obkladu na ekzémy a další kožní 
choroby. Terapeutická dávka je 6 g až 12 g/denně.


