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гічно збалансованим джерелом антиоксидантів, жирних 
кислот, вітамінів і ряду інших речовин – біопротекторів 
системної дії��

Каротиноїди. Червона пальмова олія «Carotino» 
– це не тільки один β-каротин, а великий букет з де-
сяти різних каротиноїдів у легко засвоюваній природ-
но-олійній формі: бета-каротин (47,7%), альфа-каро-
тин (37,0%), цис-альфа-каротин (6,9%), фітоєн (2,0%), 
лікопін (1,5%), фітофлуен (1,2%), цис-бета-каротин 
(0,8%), дельта каротин (0,6%), бета-зеаксантин (0,5%) 
і альфа-зеаксантин (0,3%)�� Завдяки їх високому вмісту 
олія отримала свій неповторний червоний колір і на-
зву�� Це дуже потужні природні антиоксиданти�� Вони 
допомагають організму виробляти вітамін А, необхід-
ний для збереження нормального зору, здорової шкіри, 
а також у боротьбі з різними інфекціями�� Бета-каротин 
– попередник вітаміну А; в організмі людини з однієї 
молекули β-каротину при розщепленні утворюється 2 
молекули вітаміну А��

Вміст каротиноїдів у червоній пальмовій олії у 15 разів 
вище, ніж у моркві, і в 300 разів вище, ніж у помідорах��

Каротиноїди і вітамін А необхідні для здоров’я ді-
тей, репродуктивної функції, гормональної стійкості у 
жінок, нормального росту, балансу цукру в крові, за-
хисту від інфекцій, здорової шкіри�� Цю олію у багатьох 
країнах додають в раціон вагітних, матерів-годувальни-
ць та грудних дітей��

Олія за технологією «Каротіно» – це потужний захист 
сітківки, де головними каротиноідами, які захищають 
наші очі, є лікопін, лютеїн і зеаксантин, зосереджені в 
жовтій плямі сітківки ока��

Каротиноїди є борцями з новоутвореннями і потуж-
ним засобом профілактики багатьох інших захворювань�� 
Нестача β-каротину у курців сприяє розвитку онкологіч-
них захворювань�� 

Вітамін е. Червона пальмова олія містить вітамін 
Е в формі D-альфа-токоферолу (30%) і токотрієнолів 
(70%) – найсильніших антиоксидантів�� 

Червона пальмова олія – найбагатше у світі джерело 
жиророзчинних вітамінів Е в натуральній формі�� На-
приклад, в 1 кг оливкової олії міститься тільки 51 мг 
вітаміну Е, а в 1 кг пальмової олії – 900 мг�� За змістом 
токотрієнолів, що перевершують за своєю антиокси-
дантною активністю більш ніж в 45 разів токофероль-
ну форму вітаміну Е, пальмова олія займає лідируючу 
позицію серед більшості рослинних олій, в ряду яких 

– соняшникова, бавовняна, соєва, кукурудзяна та рап-
сова (табл�� 1)��

Гамма і дельта-складова токотрієнолів чинять гальму-
ючу дію при ракових захворюваннях шкіри і деяких інших 
онкологічних захворювань, у тому числі пухлин молочної 
залози��

Токотрієноли, які є «косметикою» зсередини, за-
стосовуються всіма косметологами світу в комплексах 
anti-age терапії�� При місцевому застосуванні токотріє-
ноли швидко проникають в глибокі шари шкіри, саме 
тому косметологи розхвалюють вітамін Е як «чудо-
вий» компонент, який благотворно впливає на шкіру, 
він перешкоджає старінню шкіри; захищає її від шкід-
ливої дії вільних радикалів у результаті ультрафіоле-
тового опромінення, від забруднення навколишнього 
середовища��

Важливо не тільки те, що пальмові токотрієноли захи-
щають як від гормонозалежних, так і гормононезалежних 
онкологічних захворювань�� У даний час рак молочної за-
лози є основною причиною жіночої смертності, поступа-
ючись лише хворобам серця�� Більшість жінок не знайомі 
із засобами профілактики цього захворювання�� У 2003 р�� 
Президентом Асоціації «Мамологія» (РФ) створені реко-
мендації з використання нерафінованої пальмової олії за 
технології «Каротіно» у програмі профілактики та ліку-
ванні захворювань молочної залози��

Також, багата на токотріеноли червона пальмова 
олія має великий потенціал у захисті мозку від руйнів-
них окиснювальних процесів, а отже, від негативних 
вікових змін�� 

Без вітаміну Е клітинні мембрани, активні ферменти і 
ДНК піддаються серйозній щоденній небезпеці�� Вітамін Е 
стабілізує жири крові, завдяки чому і кровоносні судини, і 
серце, і організм у цілому краще протистоять атакам віль-
них радикалів�� Рослинні токотрієноли знижують рівень 
холестерину в крові, мають антитромботичну дію, знижу-
ють ризик розвитку судинно-серцевих захворювань�� 

Клінічні дослідження підтверджують позитивний 
взаємозв’язок вітаміну Е і попередження атеросклеро-
зу та інших судинних захворювань�� Вітамін Е, нарівні 
з цинком, є незамінним фактором обміну речовин в ор-
ганізмі чоловіків�� Червона олія здавна використовува-
лась спортсменами для відновлення сил після великих 
навантажень�� У присутності вітаміну Е зменшується 
ризик зниження імунного захисту при емоційних наван-
таженнях і стресах��

Таблиця 1
Вміст вітаміну E в деяких маслах, мг / 100 г продукту

Продукт
Токотрієноли Токотрієноли Токотрієноли Токотрієноли Токоферол

альфа Бета Гамма дельта альфа
Пальмова олія 14,6 3,2 29,7 8,0 15,0
Рисові висівки 23,6 N/A 34,9 — 32,4
Пшеничні зародки 2,6 18,1 N/A N/A 133,0
Кокос 0,5 0,1 — — 0,5
Соя 0,2 0,1 0 0 7,5
Оливки 0 0 0 0 11,9




