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OMEGA-3 STAR #2730
Složení produktu

V 1 tobolce je obsaženo: Olej z mořských ryb (z toho eikosapentaenové kyseliny, 
dokosahexaenové kyseliny), Vitamin E (5 IU); želatina; glycerin; voda.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
EPA, DHA (Eikosapentaenová kyselina, dokosahexaenová kyselina) jsou přírodní látky, 

patřící do skupiny ω-3 nenasycených kyselin a vyskytují se především v rybích olejích. 
Tyto esenciální mastné kyseliny se vyskytují v membránách mitochondrií a mikrosomů 
a tělo je musí přijímat potravou. Při jejich nedostatku se objevuje řada symptomů, jako 
jsou změny na kůži, zmenšení kapilární rezistence, zvýšená permeabilita oběhového sys-
tému, náklonnost k ischemické chorobě. Nedostatek těchto kyselin je u mladých jedinců 
výraznější než u starých. Důležitou vlastností esenciálních mastných kyselin je sycení 
organismu eikosanoidy, které jsou základní stavební jednotkou pro vznik prostaglandinů, 
leukotrienů a tromboxanů. Např. z EPA vycházejí metabolicky eikosanoidy 3. řady, např. 
TXA3 a LTB5. Eikosanoidy 2. řady vykazují ve svém spektru účinku rozdíly ve srovnání 
s látkami 3. řady (např. TXA2 podporuje agregaci trombocytů, zatímco TXA3 nikoli. Je tedy zřejmé, že stejně jako ostatní 
systémy v organismu, sloužící k udržení rovnováhy, je také tvorba nových eikosanoidů žádoucí nebo škodlivá). Výsledky 
dosud publikovaných studií ukazují, že k profylaxi arteriosklerotických procesů, stejně tak jako ke snížení rizika infarktu 
myokardu a k zabránění rozvoje řady arteriosklerotických efektů je důležitější zásobení organismu glyceridy spíše řady 
ω-3 než ω-6. V organismu vznikají z linolenové kyseliny (α-izomer). Jsou vysoce efektivní při snižování hladiny sérového 
cholesterolu, ve snižování rizika tvorby arteriálního povlaku (plaque) zábranou nadměrné agregace trombocytů, působí 
proti náhlým cévním příhodám. Snižují bolestivost u artritid a psoriázy, působí preventivně vůči alergickému astmatu, 
migrénám a lze je použít jako potravního doplňku při léčbě diabetu. V produkci potravinářských výrobků se používají, 
a proto není přesně definována terapeutická dávka. V obvyklém dávkování nepřesahují dávku 3 g denně. V průběhu těho-
tenství a laktace je možné tyto kyseliny používat. Směs přírodních tokoferolů je v tomto případě přidávána jako lipofilní 
přirozený antioxidant. Výrobce doporučuje použití produktu pro zlepšení funkčního stavu buněk v organismu a prevenci 
kardiovaskulárních chorob. Předpokládaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

1 tobolka 2× denně s jídlem.

Toxicita složek

Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity. EPA, 
DHA (Eikosapentaenová kyselina, dokosahexaenová kyselina) nejsou vhodné k nadměrnému podávání, protože může dojít 
ke zvýšenému krvácení (vnitřnímu i vnějšímu), případně k indukci anémie, dokonce i mrtvice.

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

Tyto nenasycené mastné kyseliny jsou citlivé vůči vzdušné oxidaci, kterou urychluje velmi výrazně světlo (zejména 
sluneční) a vlhkost. Nepředpokládá se vznik významného množství rozkladných produktů za podmínky, že bude ucho-
váván při teplotách 10 – 25 °C v uzavřené nádobě, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 18 měsíců 
od data výroby.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků

V uvedeném složení produktu a doporučovaném množství nejsou významné.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu

Dopingové zneužití není reálé.

Zhodnocení

Výrobek lze bez výhrad doporučit jako potravinu pro zvláštní výživu.


