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Ліпіди. Червона пальмова олія містить фітостерини, 
природний пальмовий сквален, жирні кислоти (ліноле-
ва – 13,0%, ліноленова – 1,3%, олеїнова, пальмітинова, 
стеаринова та інші) в оптимальному збалансованому 
співвідношенні для плазми крові і тканин людського 
організму��

Свого часу доктор Емануель Ревічі (США) зробив 
відкриття, що ліпіди в організмі утворюють особливу 
захисну систему, яка функціонує незалежно від імун-
ної, але також захищає його від вірусів, бактерій, грибів 
і раку�� Він домігся великих успіхів у лікуванні важких 
захворювань та онкології за допомогою ліпідів – жир-
них кислот і стеролів��

Кофермент Q10 (або убіхіон, у перекладі – «всю-
ди присутній») – головний учасник біохімічних реакцій 
в енергетичних процесах усіх клітин тіла і, перш за все, 
серця�� При дефіциті цієї речовини страждають всі клітини 
організму, особливо клітини серцевого м’яза і мозку�� Q10 
попереджає і гальмує захворювання серцевого м’яза, кла-
панів, судинної стінки, знижує рівень холестерину і цукру 
в крові, сприяє «скиданню» зайвої ваги, полегшуючи ви-
користання запасів жиру як палива�� В результаті людина 
страждає на хронічну втому, серцево-судинні захворюван-
ня�� Кожна людина після тридцяти років відчуває тією чи 
іншою мірою дефіцит коферменту Q10�� Профілактичний 
прийом червоної олії скорочує ризик першого інфаркту 
міокарда��

Індекс закисної стійкості (Oil Stability Index, або 
OSI), який застосовується Американським товариством 
хіміків олійно-жирової промисловості (American Oil 
Chemists Society (AOCS)) – це показник, який визначає 
відносну стійкість жиру або олії до закиснення�� Даний 
метод прийшов на зміну застарілому методу активного 
кисню (англ�� Active Oxygen Method, або АОМ)�� Чим ви-
ще OSI, тим довше рослинна олія зберігає свою якість і 
тим менше вона схильна до закисного псування�� В табли-
ці 2 вказані значення OSI для ряду рослинних олій��

Таблиця 2
Значення osI для деяких рослинних олій

досліджувана
олія

osI 
при 110 °C (год)

аОМ, розрахований 
на підставі osI

Пальмова олія 20-30 48,0-72,2
Соняшникова олія 3-6 6,8-14,0
Соєва олія 4-12 9,2-28,6

Засвоюваність, тобто використання організмом люди-
ни, пальмової олії становить 95,8%��

Показання до застосування червоної пальмової олії:
• атеросклероз, патології судин, порушення мозкового 

кровообігу, артеріосклероз, кардіосклероз, ішемічна хво-
роба серця, стенокардії, дистрофії або інфаркт міокарда, 
пороки серця, міокардіодистрофія, кардіоміопатії і т�� ін��;

• прогресуюча короткозорість, спазмакомодації; 
порушення сприйняття кольору і вечірньої світло-
вої адаптації, гіперчутливість до яскравого світла і 

відблисків; кон’юнктивіт, ячмінь, виразка рогівки, 
ксерофтальмія; робота з підвищеним навантаженням 
на очі і втому очей (комп’ютерний синдром, тривале 
носіння контактних лінз, читання, водіння авто та ін��); 
катаракта, дегенеративні процеси сітківки та зорового 
нерва, ангіопатії та відшарування сітківки, глаукома, 
глаукоматозні нейропатії, склеротична дегенерація 
жовтої плями та ін��;

• простатит, аденома, доброякісна гіперплазія і он-
копроцес простати;

• дисфункція яєчників та інші порушення жіночого 
гормонального балансу, передменструальний і клімакте-
ричний синдроми, мастопатія, фіброзно-кістозна дисп-
лазія і онкологічні захворювання молочної залози, гормо-
нозалежні пухлини; ерозія шийки матки, запальні процеси 
малого тазу;

• у дієті вагітних і годувальниць;
• хвороби шкіри та її придатків: вугрі, акне, фурунку-

льоз, екзема і найрізноманітніші дерматити, себорея, діа-
тез, псоріаз і папулосквамозні дерматози, хвороба Дар’є, 
іхтіоз, кератоз та інші дерматози, а також захворювання 
сполучної тканини;

• меланома, невуси, передракові та злоякісні пухлини 
шкіри;

• вірусні та бактеріальні інфекції організму;
• виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки, гаст-

роентероколіт, виразковий коліт, хвороба Крона, поліпоз 
кишечнику, холецистит, панкреатит та ін��;

• гострі і хронічні захворювання бронхів, легенів і 
ЛОР-органів: гайморити, синусити, отити, хронічний тон-
зиліт, ларингіт, фарингіт; лейкоплакії і онкологія легень;

• парадонтоз, стоматит, гінгівіт, онкологічні захворю-
вання слизової оболонки рота;

• цукровий діабет і інші порушення обмінних про-
цесів;

• захворювання суглобів і хребта: подагра, артрози, 
артрити, бурсити, артропатії і найрізноманітніші захво-
рювання опорно-рухового апарату;

• анемія і захворювання крові; попереджає старіння 
організму;

•  рекомендується для профілактики легеневих захво-
рювань у курців;

• рекомендується в комплексному лікуванні найрізно-
манітніших онкологічних захворювань, особливо під час 
проведення хіміо- або радіотерапії;

• рекомендується для профілактики дитячих інфекцій-
них хвороб,а, також в хірургії в перед- і післяопераційний 
період��

Рекомендації щодо застосування. Прийом 1 ст�� л�� 
забезпечує організм добовою потребою в провітаміні А 
(каротиноїдах), вітаміні Е і фітостерині��

В одній ст�� л�� червоної олії «Каротіно» (14 г) містить-
ся: всього каротинів – 7,00 мг; бета каротин – 3,32 мг 
(100%); альфа каротин – 2,59 мг (100%); інші каротини 
– 1,09 мг; вітамін Е – 11,20 мг (100%); кофермент Q10 
– 0,60 мг��




