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RELAX STAR #2740
Složení produktu

Celulóza, vitaminy a minerály (vitamin C, niacin, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B1, 
pantothenová kyselina, listová kyselina, vitamin B1, Strobilus lupuli (chmel ovíjivý), Herba 
passiflorae incarnatae (mučenka pletní), Fructus schizandri (magnolka čínská), bitartarát 
cholinu, citrusové flavonoidy, inositol, pšeničné klíčky, stearan hořečnatý, PABA, oxid 
křemičitý.

Biologická aktivita složek produktu s ohledem na deklarovaný účinek

Produkt je klasifikován jako potravina pro zvláštní výživu.
L-askorbová kyselina je esenciální vitamin v lidském těle nesyntetizovaný s významnými 

antioxidačními vlastnostmi, podporuje hojení ran a kostí, uplatňuje se v biosyntéze korti-
koidních hormonů a potlačuje vliv negativních stresových faktorů na organismus. Zvyšuje 
fyzickou výkonnost a odolnost 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.

Strobilus lupuli (Humulus lupulus, Cannabaceae, chmel ovíjivý) – šištice chmele obsahují flavonoidy (kemferol, kver-
cetin), chalkony (isoxanthohumol, xanthohumol), pryskyřičnaté látky – hořké kyseliny (3 – 12 %; humulon, lupulon a jejich 
produkty), třísloviny (2 – 4 %), silici (0,3 – 1 %), z ostatních sloučenin amino- a fenolkarbonové kyseliny, tuky, estrogenní 
látky. Látky mají antibakteriální aktivitu vůči Gram-pozitivním baktériím, humulony a lupulony mají nízkou aktivitu vůči 
plísním a kvasinkám; antibakteriální a antifungální aktivitu mají také flavonoidy. Disponují sedativními účinky. Alkoho-
lové výtažky mají spasmolytickou aktivitu. Látky s estrogenní aktivitou dosud nebyly v čistém stavu izolovány. Droga se 
používá jako sedativum, slabé hypnotikum, k úpravě nadměrně zvýšeného libida, při nedostatečném vylučování žaludeční 
šťávy spojeném s kvasnou nebo hnilobnou dyspepsií, jako pomocný močopudný a antituberkulózní prostředek. Průměrná 
terapeutická dávka je 1 – 2 g 3× denně. V produkci potravinářských výrobků se používá.

Herba passiflorae (Passiflora incarnata, Passifloraceae, mučenka pletní) obsahuje indolové alkaloidy (harman, harmin – 
0,05 %), harmol, flavonoidní glykosidy (saponarin, saponaretin, vitexin), katechin, pektin. Nať se používá jako sedativum 
(účinek harmanu a flavonoidů), má centrálně tlumivý účinek na vegetativní centra, snižuje krevní tlak. Nalezla uplatnění 
jako celkově zklidňující prostředek při neurastenii, stavech podráždění a psychického napětí s chvěním a zvýšeným 
svalovým napětím, při nespavosti a bušení srdce neurotického původu. V pediatrii se používá při hysterických reakcích. 
Obvyklá terapeutická dávka je 2 g drogy 3× denně. Fructus (Semen) schizandrae (Schizandra chinensis, Schizandraceae, 
magnolka čínská), Wuweizi, je čínskou lékopisnou drogou, používanou jako tonikum, sedativum, při impotenci, neurastenii, 
nespavosti, zapomnětlivosti, roztržitosti, bronchiálních onemocněních, průjmech, diabetes mellitus, edémech, hepatitidě 
a choleře. Plody (semena) obsahují silici (seskvikaren, ylangen, chamigrenal, α- a β-chamigren), lignany dibenzo(a,c)
cyklooktadienového typu (gomisiny a jejich acylderiváty, celkem cca 60 sloučenin). Droga se klinicky uplatnila při léčbě 
hepatitid (má výrazný hepatoprotektivní účinek), jako adaptogenní prostředek (zvyšující nespecifickou odolnost organis-
mu vůči nepříznivým vlivům stresových faktorů na organismus), v neurologii a jako antitussický prostředek. V produkci 
potravinářských výrobků se používá. Denní terapeutická dávka je v rozmezí 1,5 – 6 g (čínský lékopisný údaj), prakticky se 
však běžně používá až 3 – 9 g jako jednotlivá dávka.

Flavonoidy citrusových plodů, resp. hesperidinový komplex – tzv. bioflavonoidy – jsou fenolické látky, vyskytující se 
v oplodí citrusových plodů (citróny, mandarínky, pomeranče, grapefruity); jsou představovány flavanolovými glykosidy, 
především hesperidinem a naringinem. Průmyslově se z těchto surovin získávají ve směsi ve velkých množstvích. Tyto látky 
jsou označovány jako permeabilitní faktor. V řadě experimentálních modelů zánětu vykazují protiedematózní aktivitu. 
Používají se ke snižování nadměrné propustnosti kapilár a při poškození kapilár při předávkování léčiv. Snižují možnost 
destrukce výstelek cévních stěn, způsobovaných volnými kyslíkovými radikály (mají antioxidační účinky) a jejich aktivita 
vzrůstá při současném podávání kyseliny askorbové. V terapii jsou používány k výrobě fytoterapeutik. Limitní terapeutic-
ké dávky jsou: naringin: 100 mg/kg, per os, hesperidin (přečištěný): 100 mg/kg, per os. Denní reálná terapeutická dávka 
flavonoidů se pohybuje zpravidla do hranice 150 mg.

Inositol (myoinositol, mesoinosit, i-inosit) je cyklitol, který má status vitaminu skupiny B, ačkoliv tato vitaminová funkce 
nebyla u člověka dosud zcela potvrzena (připouští se např., že může být koenzymem amylázy). V malých množstvích, 
většinou ve fosforylované formě, se vyskytuje v savčích buňkách, kde se podílí na regulaci významných vitálních procesů. 
V přírodě se vyskytuje v relativně větších množstvích v cereáliích, luštěninách aj. ve formě hexafosfátu jako tzv. kyselina 
fytová. Odtud je tato látka přijímána stravou a pro živočichy se tak stává zdrojem fosfátu. Ve větším množství však může 
být její příjem nežádoucí (vazba některých kationtů za vzniku solí, tzv. fytinu). Z 9 stereoisomerů tohoto alkoholického 
cukru je vitaminově nejúčinnější pouze myoinositol. Myoinositol je řazen mezi lipotropní látky, působí proti ukládání 
tuků v játrech a steatóze. Byl u něj nalezen také antidiabetický účinek a může být použit při léčbě diabetické neuropatie. 
V savčích buňkách se podílí na metabolismu nukleotidů, tuků a jejich transportu. Bývá doporučován jako adjuvans při 
léčbě deprese a strachu, respiračních problémech (zejména tzv. neonatal respiratory distress syndrome) a léčbě retinopatie 
v prematurním období. Jako doplněk sportovní výživy se používá k saturaci svalu touto látkou a ke zlepšení metabolických 
procesů, které v nich probíhají v průběhu fyzické zátěže. Za neterapeutické denní dávky lze pokládat dávky do 3 g.

Pšeničné klíčky (Triticum aestivum, Poaceae, pšenice) – jsou získávány rozdružením obilek pšenice a zbavením li-
pofilního podílu nejčastěji superkritickou extrakcí oxidem uhličitým (získá se tak směs přírodních tokoferolů, které mají 
farmaceutický a potravinářský význam). Zbylá embrya obsahují relativně vysoké procento bílkovin a nukleových kyselin 
a rostlinné cytokininy. Používají se omezeně jako dietetický prostředek. Tato surovina se jako farmaceutický produkt 
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nepoužívá a nejsou proto stanoveny terapeutické dávky. Používá se v produkci potravinářských výrobků. Niacinamid je 
součástí nikotinamidadenindinukleotidu (NAD), jeho fosfátu (NADH); v redukované formě (NADPH2) hraje důležitou roli 
při biosyntetických procesech, metabolizmu tuků, cukrů, bílkovin, aj. Indikuje se u dermatitid, zánětlivých onemocnění 
sliznic ústní dutiny a jazyka, snížením bazálního metabolizmu, makrocytární anémií, retencí vody v organismu, svalový-
mi záškuby, melancholií. Terapeutické dávky jsou: jednotlivá 0,1 g, denní 0,3 g. PABA (p-Aminobenzoová kyselina) je 
růstovým faktorem, přítomným ve všech buňkách. V živočišných tkáních je z 80 % přítomná ve vázané formě a využívá 
se jako stavební jednotka při biosyntéze kyseliny listové. U vyšších živočišných druhů a člověka nebyly karence této látky 
pozorovány, a proto je otazné stanovení jejích terapeutických a neterapeutických hladin. Kyanokobalamin umožňuje využití 
kys. listové pro syntézu nukleotidů a zasahuje do řady dalších biochemických procesů. Při hypovitaminóze vede porucha 
syntézy nukleotidů k poruše zrání erytrocytů v kostní dřeni, vznikají také těžké poruchy nerovového systému (zejména 
postižení postranních a zadních míšních provazců). Indikuje se zejména u megaloblastické anémie a k podpoře činnosti 
nerovového systému. Jeho perorální podávání má význam jen tehdy, existuje-li u konzumenta solidní úroveň IF v žaludku. 
Denní terapeutická dávka je 0,0002 – 0,001 g (200 – 1000 mg). V nutraceutických přípravcích (tablety) je kyanokobalamin 
přítomen v dávce až 1000 mg. Pyridoxin je ve fosforylované formě koenzymem dekarboxyláz a transamináz aminoky-
selin; účastní se biosyntézy koenzymu A a tím glykolýzy, tvorby porfyrinů s inkorporací železa do hemu, transmethylace 
methioninu, metabolismu kys. linolenové na arachidonovou, uplatňuje se v metabolismu mozkových neurotransmiterů 
aj. Používá se u řady neurologických poruch, pelagroidní dermatitidě, seborrhoickém ekzému, ke zmírnění toxických pro-
jevů po ozáření, při malabsorpčním syndromu. Pyridoxin-α-ketoglutarat je jednou z komerčně vyráběných transportních 
forem pyridoxinu s dobrou biologickou dostupností. Používá se ojediněle, většinou v produkci potravinářských výrobků 
(nutraceutik). Denní terapeutické dávky pyridoxinu jsou zpravidla 80 – 100 mg.

Kyselina listová (po redukci na tetrahydrofolát) je především koenzymem syntézy purinových a pyrimidinových bazí. 
Využívá se při nutričních karencích v dětském a stařeckém věku, při poruchách absorpce, onemocnění střev (Crohn) 
aj. Terapeutické dávky jsou: jednotlivá 0,005 – 0,01 g, denní 0,01 – 0,05 g. Riboflavin je ve fosforylované formě složkou 
řady oxidačních enzymů, zaujímá velmi důležitou roli v redoxních dějích. Zejména tam, kde se nevyskytují oxidační fer-
menty obsahující železo, např. v rohovce a oční čočce; působí ve svalstvu, srdci a játrech, v kůži umožňuje metabolismus 
keratoproteinů, účastní se tvorby krevních elementů a zárodečných buněk. Je indikován u všech afekcí podmíněných hy-
povitaminózou B2, při přísných a jednostranných dietách, jako doplněk léčby kys. nikotinovou a nikotinamidem. Thiamin 
je ve fosforylované formě koenzymem kokarboxylázy. Jeho nedostatek vede ke zhoršenému využití alfa-oxokyselin, což se 
projeví metabolickou poruchou sacharidů, dodávajících energii a následně poruchami v nervové tkáni, myokardu a trávi-
cím ústrojí. Používá se v případě neuritid, psychických poruch, při terapii antibiotiky a chemoterapeutiky, při léčbě obrny 
periferních nervů, sclerosis multiplex, herpes zoster, infekcích a malabsorpčního syndromu různé etiologie. Terapeutické 
dávky jsou: jednotlivá 0,025 – 0,1 g, denní 0,1 g. Pantothen kyselina je součástí koenzymu A, podílejícím se na metabo-
lismu tuků a cukrů. Zprostředkovává přenos dvouhlíkatých štěpů (acetylskupiny), účastní se biosyntézy mastných kyselin, 
steroidů, porfyrinů, terpenů, vitaminů, aminokyselin a acetylcholinu. Pro vyšší organismy je pantothenová kyselina kožním 
faktorem. Podává se při zánětlivých onemocněních dýchacích cest a zažívacího ústrojí, lokálně k podpoře epitelizace 
a hojení ran, kožních a slizničních defektů. Terapeutická dávka pantothenanu vápenatého není uváděna; terapeuticky je 
běžně používán panthenol (alkohol) při profylaxi a léčbě střevní atonie po operacích, zánětech dýchacích cest, akropare-
stézie, polyneuropatie, svědivé dermatózy a to 200 – 400 mg látky denně (p. o.)Výrobce doporučuje použití produktu pro 
celkovou tonizaci organismu jako minerální, vitaminový a bylinný prostředek. 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. Dávka 
kyseliny askorbové není natolik vysoká, aby se mohly projevit nežádoucí vedlejší účinky. Používání Strobilus lupuli v tě-
hotenství a při kojení se nedoporučuje. Herba passiflorae není toxickou vegetabilní drogou. Její dávky jsou natolik malé, 
že se nemůže projevit účinek harmanových alkaloidů (nejprve agresivita, potom příjemné uvolnění); pro takový účinek 
by bylo potřeba přijmout několik desítek gramů tohoto produktu a navíc by v něm nesměla být přítomna další rostlinná 
sedativa, která účinek harmanových alkaloidů tlumí. V průběhu těhotenství a při laktaci se doporučuje velká pozornost 
při jejím použití. U drogy Fructus schizandraea dále pro myoinositol není popisována toxicita. Cholin je látkou celkově 
málo toxickou. Flavonoidy citrusových plodů mohou někdy vyvolat gastrointestinální poruchy anebo alergické reakce 
(většinou v případech, kdy přijatá denní dávka je vyšší než 100 mg). Pšeničné klíčky nejsou surovinou s potenciální toxi-
citou. Niacinamid, PABA, kyanokobalamin, pyridoxin, listová kyselina, riboflavin, thiamin a kyselina pantothenová jsou 
v podaných dávkách netoxické.

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 ucho-
váván 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
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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 sulfonamidech.

Možnost případného zneužití produktu ve sportu ve smyslu tzv. dopingu

Dopingové zneužití nehrozí.

Zhodnocení

Výrobek lze bez výhrad doporučit jako potravinu pro zvláštní výživu.


