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Fosfatydylocholina:  Cholinactive®
Skuteczny składnik aktywny i nośnik

Ludzkie ciało zbudowane jest z ponad 70 bilionów komórek, wszystkie od-
powiadają za różnorodne funkcje w naszym organizmie. Funkcjonalność tych 
komórek utrzymywana jest, między innymi, dzięki działaniu fosfatydylocholiny. 
Cholina spełnia niezbędną funkcję w hepatoprotekcji lub w antyhepatotok-
syczności, czyli zdolności substancji chemicznej do zapobiegania uszkodze-
niom wątroby. 

Fosfatydylocholina jest głównym składnikiem zewnętrznej warstwy błon  
hepatocytów oraz warstwy fosfolipidowej lipoprotein.

Rysunek 1 obrazuje fosfatydylocholinę, która stanowi główny składnik zewnętrznej warstwy błon hepatocytów oraz warstwy 
fosfolipidowej lipoprotein.

Fosfatydylocholina jest ważnym źródłem choliny dla wątroby, która posiada istotną funkcję -  wspomaga rozkład tłuszczy. Z racji 
tego, że wątroba nie potrafi wytwarzać wolnych cholin, muszą być one przyswajane z pożywieniem. Jeśli nie są, nasze ciało roz-
wija tak zwaną otłuszczoną wątrobę (stłuszczenie). Poprzez syntezę soli kwasów żółciowych, fosfatydylocholina poprawia proces 
trawienia w jelicie oraz usuwa tłuszcz z wątroby przez co zapobiega zapoczątkowaniu stłuszczenia. Powszechnie zażywa się su-
plementy w formie soli cholinowych, lecz ich działanie jest mniej efektywne od działania fosfotydycholiny (Rysunek 2).
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Suplementacja solami cholinowymi jest zdecydowanie mniej 
efektywna niż suplementacja fosfatydylocholiną.Rysunek 2



Nazwa handlowa Źródło Zawartość Fosfatydyloseryny Forma

Cholinactive® F35 Lecytyna sojowa 35% Płynna

Cholinactive® SUN F30 Lecytyna słonecznikowa 30% Płynna

Cholinactive® P20 IP i P30 IP Lecytyna sojowa 20-30% Proszek

Cholinactive® SUN P30 Lecytyna słonecznikowa 30% Proszek

Cholinactive® 50, 70, 90 IP Lecytyna sojowa 50-90% Woskowa

Cholinactive® SUN 50 i 90 Lecytyna słonecznikowa 50% / 90% Woskowa
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Skuteczny składnik aktywny i nośnik

Zalecane dawkowanie
W badaniach klinicznych wykazano, że dzienne spożycie od 82,5 do 100 mg choliny przyczynia się do normalizacji poziomu 
homocysteiny i trawienia tłuszczy oraz utrzymania normalnych czynności wątroby. Przepisane dawki są warunkiem wstępnym 
złożenia oświadczenia EFSA (EFSA Journal 2011;9(4):2056). 

Możliwe aplikacje
Sproszkowane formy Cholinactive nadają się do twardych kapsułek, tabletek i saszetek. Płynna forma jest odpowiednia do 
miękkich kapsułek żelowych.

Hiperhomocysteinemia jest często powiązana z wyższym ryzykiem chorób 
serca, ponieważ wysoki poziom homocysteiny w organizmie może często 
prowadzić do dolegliwości sercowo-naczyniowych, takich jak wysokie ci-
śnienie krwi czy miażdżyca. W dwutygodniowym badaniu klinicznym kon-
trolowanym placebo, w którym uczestniczyło 26 uczestników płci męskiej 
w wieku od 50 do 71 lat, poziom homocysteiny został obniżony o 15% po 
przyjmowaniu 2,6 g fosfatydylocholiny dziennie.

5 oświadczeń 
zdrowotnych ESFA Źródło: EFSA Journal 
2011; 9(4):2056


