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Вступ. 
Всупереч негативному ставленню, поширеному в 

українському суспільстві до терміну «пальмова олія», 
ми пропонуємо розглянути фармакогностичні перева-
ги олії з плодів гвінейської олійної пальми, яка не має 
ніякого відношення до гідрогенізованих пальмових 
трансжирів�� 

Ця рослина, завдяки її олії, на думку «ЮНЕСКО», 
належить до найцінніших на планеті�� Її олія є найбагат-
шим у світі володарем «джек-поту» з десяти натураль-
них каротиноїдів (провітамінів А), величезної кількості 
вітаміну Е, перш за все, його токотріенольної форми, 
вітаміну К і D, коферменту Q-10, рослинного сквале-
ну, збалансованого комплексу моно- і поліненасичених 
жирних кислот тощо��

африканська олійна пальма або елеіс гвінейсь-
кий (лат�� Elaeis guineensis) – рослина родина пальмові 
(Arecaceae), вид роду Олійна пальма (Elaeis) знамени-
та в народному господарстві та медицині з давніх часів�� 
Однак, обробляти її в промислових масштабах почали 
лише в XX столітті�� У 1911 році було розпочато про-
мислове вирощування олійної пальми в Індонезії, а в 
1919 році – в Малайзії�� Також були значно розширені 
площі, зайняті олійною пальмою в країнах Африки�� 
Зараз олійна пальма стала однією з провідних олійних 
культур у світі�� У 1988 році світове виробництво олії з 
плодів олійної пальми становило 9,1 млн�� тонн, і з кож-
ним роком воно все збільшується��

За останні 20 років червона олія з плодів Elaeis 
guineensis отримала дуже широку популярність на різ-
них континентах планети, від Австралії до Канади, і 
використовується у понад 100 країнах світу�� Продукт 
міцно утвердився на ринках Великобританії, Порту-
галії, Японії, Австралії, Індії, Малайзії, Сінгапуру, 
США, Канади, країнах Балтії, Росії та інших��

Пальмова олія наразі займає близько 65% всього світо-
вого ринку рослинної олії, і попит на неї продовжує збіль-
шуватися�� У Продовольчому і сільськогосподарському 
комітеті ООН (FAO) передбачають, що до 2050 року 
світовий попит на пальмову олію потроїться��

Завдяки своїм якостям червона пальмова олія з 
плодів Elaeis guineensis привернула увагу колективів 
учених�� Велика частина наукових досліджень про-
ведена при державному відомстві Малайзії – «Раді з 
пальмової олії Малайзії»�� Вибір учених не випадковий 
– зараз більше 80% пальмової олії виробляється в Ма-
лайзії та Індонезії��

Основну увагу світових медичних співтовариств 
привернула червона пальмова олія «Carotino»�� В її 
складі, завдяки технологіям виробництва, максимально 
збережено комплекс каротиноїдів – попередників віта-
міну А, що і визначило пріоритетно-виражений черво-
ний колір цієї олії�� Її виробляє однойменна малазійська 
компанія «CAROTINO SDN BHD Company» за власною 
технологією, запатентованою в 1996 році Малайзійсь-
ким Інститутом Пальмової Олії (PORIM) із застосу-
ванням фізичних методів переробки та молекулярної 
дистиляції сирої пальмової олії без хімічних реагентів�� 
Це підприємство сертифіковане за всіма міжнародними 
стандартами якості (ISO 9002)��

Технологія «Каротіно» дозволяє зберегти більше 
як 80% природних вітамінів і антиоксидантів в опти-
мально збалансованому співвідношенні, і у найбільш 
прийнятній для засвоєння жиророзчинній формі�� Олія 
не містить в собі холестерину, шкідливих трансжирних 
кислот і генетично модифікованих компонентів�� У да-
ний час це єдина в світі 100% натуральна харчова олія 
без хімічного очищення��

Застосування цієї олії з профілактичною та ліку-
вальною метою схвалено Швейцарським Інститутом 
Вітамінів, PIPOC і Міжнародною комісією з вивчення 
жирів при ООН (включаючи ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО), 
кардіологічними Фондами Австралії, ПАР і Сингапуру�� 
Ця олія має нагороди терапевтичних, кардіологічних, 
ендокринологічних, мамологічних асоціацій і пози-
тивні висновки НДІ ближнього і далекого зарубіжжя, 
сертифікати «HALAL» і «KOSHER» та ін��

Біологічно активні речовини червоної пальмової 
олії з плодів Elaeis guineensis та їх фармакологічна дія

Ця олія є низькокалорійним, повноцінним і фізіоло-
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