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PROTECT STAR #2735
Složení produktu

Herba cnici (nať čubetu benediktu), vitaminy a minerální látky (fosforečnan vápenatý, 
vitamin C, vitamin E, vitamin A), Radix (Cum Herba) taraxaci (kořeny, kořeny s natí pam-
pelišky), Extractum cardui mariae (ostropestřec mariánský), stearová kyselina, celulóza, 
sodná sůl kroskarmelózy, oxid křemičitý, stearan hořečnatý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je deklarován jako potravina pro zvláštní výživu.
Herba cnici (Cnicus benedictus, Asteraceae, čubet benedikt) – nať obsahuje lignany 

(arkcigenin), steroly (β-sitosterol aj.), terpenoidy (knicin 0,2 – 0,7 % aj.), flavonoidy, silici, 
třísloviny (~8 %), z ostatních sloučenin různé polyiiny, lithospermovou kyselinu, sliz, 
pryskyřici. Knicin a polyiny mají antibakteriální aktivitu, knicin má také aktivitu protizánět-
livou. Antitumorózní aktivita vůči sarkomu 180 byla nalezena u celé nati, knicin má vliv 
na lymfoidní leukémii a KB buňky. Lithospermová kyselina má antigonadotropní aktivitu, 
seskviterpeny fungují jako hořčiny. Používá se pro zvýšení vylučování žaludeční šťávy 
a žluče, antibakteriální působení snižuje náchylnost k hnilobným procesům v zažívacím 
ústrojí, proto je nať doporučována při dyspepsii a nechutenství. Zlepšuje a posiluje metabolismus, působí také močopud-
ně a zvyšuje vylučování kyseliny močové. Obvyklá terapeutická dávka je 1,5 g, 3× denně ve formě nálevu. V produkci 
potravinářských výrobků se používá.

Radix (cum Herba) taraxaci (Taraxacum officinale, Asteraceae, pampeliška, Dandelion) – kořeny, kořeny s natí, nať ob-
sahují organické kyseliny (kávovou, p-hydroxyfenyloctovou, chlorogenovou), mastné kyseliny (linolovou, lenolenovou, 
olejovou, palmitovou), eudesmanolidy (tetrahydroridentin B, taraxakolid-β-D-glukosid), germakranolidy (β-D-glukosidy 
taraxanové kyseliny), steroly (β-sitosterol, ψ-taraxasterol), karotenoidy, flavonoidy (luteolin 7-O-glukosid), cukry, sliz, dra-
selné 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 močopudný, mírně projímavý a žlučopudný prostředek. Jako akcelerátor metabolismu se 
využívá při revmatických chorobách, zvýšené hladině cholesterolu a triglyceridů, při zánětech žlučníku, žlučových ka-
menech, 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.

Extractum cardui mariae (Silybum marianum, Asteraceae, ostropestřec mariánský) je připravován vodně-alkoholovou 
extrakcí nažek („semen“) ostropestřece mariánského. Obsahuje především flavonolignany (80 % flavonolignanů silymarino-
vého komplexu – silybin, silydianin a silikristin), flavonoidy (taxifolin, kvercetin, kemferol), aminy (tyramin, histamin). Mastný 
olej (20 – 30 %; kyseliny linolová, olejová, palmitová), tokoferol (0,6 %), steroly (kampesterol, stigmasterol, b-sitosterol), 
proteiny (25 – 30 %) a další lipidické látky, běžně přítomné v nažkách ostropestřece zde obsaženy nejsou, protože pro 
výrobu extraktu byl použit odtučněný materiál. Flavonolignany mají ochranný účinek na jaterní parenchym, tlumí účinky 
některých jaterních jedů (tetrachlormetanu, amanitinu, falloidinu) stabilizací membrán hepatocytů, působí antioxidačně 
a mají radikály-zhášecí aktivitu. Komplex obsahových látek má cholagogní a spasmolytické účinky. Extrakt je používán 
k profylaxi a léčbu jaterních onemocnění vzniklých po virových hepatitidách, bakteriálních, houbových a chemických 
toxinech. Účinek je větší při preventivním podávání než při terapeutickém. Směs flavonolignanů je používána jako součást 
antioxidačních směsí. Zároveň je možné využít schopnost zvyšovat tvorbu žluči a spasmolytický účinek. Obvyklá tera-
peutická dávka drogy se pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,4 g, 3× denně. L-askorbová kyselina je esenciální vitamin v lidském 
těle nesyntetizovaný s významnými antioxidačními vlastnostmi, podporuje hojení ran a kostí, uplatňuje se v biosyntéze 
kortikoidních hormonů a potlačuje vliv negativních stresových faktorů na organismus. Zvyšuje fyzickou výkonnost a odol-
nost proti infekcím. Jeho zvýšené podávání je efektivní ve vyšším věku, při těžké a stresující práci, u sportovců v období 
maximálního zatížení, při vysoce bílkovinné a vysoce tukové stravě, preventivně ke zvýšení imunorezistence, při prevenci 
infekcí horních dýchacích cest, zejména u osob ve ztížených pracovních podmínkách. Terapeutické dávky jsou: jednotlivá 
0,1 – 0,3 g, denní 0,1 – 1,0 g. CovitolÆ je registrovaná ochranná známka fy Henkel Corp. pro směs přírodních tokoferolů 
α-, β-, g- a δ. Tato směs je izolována (často spolu s oleji) z klíčků některých obilovin (velmi často z pšenice). Má údajně až 
o 36 % lepší biologickou dostupnost než tokoferolacetát. Biologickým účinkem je blízká účinku D,L-α-tokoferolu: v orga-
nismu působí jako celulární antioxidant a zhášeč volných kyslíkových radikálů. Avitaminóza se projevuje v reprodukčním 
systému, svalstvu a kardiovaskulárním systému. Je lipofilní, resorbuje se z GIT, prochází placentární bariérou. Používá se 
jako antioxidační prostředek na ochranu cévního systému a pro zlepšení energetické bilance myokardu. V současnosti je 
však běžnější používat syntetický α-tokoferol (který je v přírodních směsích tokoferolů zastoupen ve vysokém měřítku) a to 
ze dvou důvodů: ostatní tokoferoly mají biologické účinky velmi blízké a také proto, že α-tokoferol lze připravit nenáročně 
a poměrně lacino synteticky.

Biologický účinek směsi lze tedy dokumentovat na této látce, která je výrazně stabilní ve formě acetátu a tak je také 
používána. V organismu působí jako celulární antioxidant a zhášeč volných kyslíkových radikálů. Uplatňuje se v mnoha 
oblastech infertility, při atrofii dýchacích cest a zažívacího ústrojí, doplňkově při percepčních poruchách sluchu, při ne-
urastenii, degenerativních proliferačních změnách kloubního systému, sekundární svalové insuficienci a myopatii, jako 
adjuvans při některých endokrinních poruchách (hypogonadizmu, thyreotoxikózách aj.), poruchách výživy, malabsorpč-
ním syndromu, chronických aktivních hepatitidách, jako adjuvans při léčbě některých parodontopatií. Používá se také 
k ochraně cévního systému před jeho degenerací (jako antioxidans). Minimální terapeutická denní dávka směsi tokoferolů 
je 100 mg. Denní terapeutická dávka záleží na složení tohoto spektra a zastoupení inertní olejové příměsi; lze počítat 
s dávkou odpovídající 100 mg tokoferolacetátu.β-Karoten je provitaminem vitaminu A, v lidském těle není vytvářen. Je 
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přiváděn potravou, v současnosti je tento suplement zcela syntetického původu. Jeho biologický účinek je dvojí: v játrech 
konvertuje na 2 molekuly vitaminu A, působí však také jako intaktní molekula: aktivně zachycuje singletový kyslík a funguje 
jako významný antioxidační prostředek: chrání cévní endotel v průběhu chemického stresu (proti zplodinám cigaretového 
kouře, látkám ze znečištěného ovzduší, peroxidovaným fragmentům lipidů aj. noxám). Denně se podává 15 – 30 mg. 
V produkci potravinářských výrobků se používá. Výrobce doporučuje použití produktu pro preventivní ochranu jater a jako 
antioxidační prostředek. Deklarovaný účinek produktu je v souladu s biologickou aktivitou přítomných složek.

Dávkování

1 tableta 2× denně s jídlem.

Toxicita složek

Složky produktu nepřinášejí v uvedeném množství a doporučeném dávkování zdravým jedincům riziko toxicity. Herba 
cnici se nedoporučuje k používání v těhotenství a při laktaci. Radix (Herba) taraxaci nemají toxické ani nepříznivé vedlejší 
účinky. V průběhu těhotenství a kojení je možné je používat.

Extractum cardui mariae e fructis je netoxický a je jej možné používat v těhotenství a při kojení. Vedlejší reakce z nad-
měrného přísunu askorbové kyseliny zde nejsou uvedeny, protože množství kyseliny, obsažené v produktu je natolik malé, 
že je nemůže vyvolat. Utilizaci askorbové kyseliny snižují orální antikoncepční produkty, kortikosteroidy a salicyláty, 
vylučování této látky do moči zvyšuje acetylosalicylová kyselina, barbituráty a tetracyklin. Riziko krystalurie je po sulfo-
namidech. β-Karoten se po nadměrném nebo dlouhodobém užívání může u citlivějších jedinců ukládat do určitých tkání 
a způsobit tak jejich nažloutlé zabarvení. Nejedná se o projev toxicity.

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 uchová-
ván při teplotách 10 – 25 °C, chráněn před slunečním světlem, vlhkostí a použit nejdéle 24 měsíců od data výroby. Látkou, 
která může podléhat spontánnímu časovému rozkladu, je směs tokoferolů; v tomto případě jsou však ve směsi s dalšími 
antioxidanty (askorbová kyselina, β-karoten a flavonolignany Silybum marianum), které jsou dostatečně stabilizujícím 
činitelem za předpokladu dodržení výše uvedených fyzikálních podmínek uskladňování.

Interakce jednotlivých složek v organismu z hlediska nežádoucích účinků

Utilizaci askorbové kyseliny snižují orální antikoncepční produkty, kortikosteroidy a salicyláty, vylučování této látky do 
moči zvyšuje acetylsalicylová kyselina, barbituráty a tetracyklin. Riziko krystalurie je po sulfonamidech. Není předpoklad, 
že by u ostatních složek docházelo k interakci ať už mezi sebou nebo enzymovými systému lidského organismu za vzniku 
složek s nežádoucím účinkem.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu

Dopingové zneužití není reálné.

Zhodnocení

Výrobek lze bez výhrad doporučit jako produkt pro sportovní výživu.


