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Рекомендований спосіб застосування. З метою 
профілактики – 1 дес�� л�� (7 мл) 1 раз на день вранці�� З 
терапевтичною метою – 1 ст�� л�� (14 мл) на день за 30 
хв�� до їди�� Дітям – 1 ч�� л�� 1-2 рази на день�� Вагінально 
– тампони або аплікації, ректально – мікроклізми, інт-
раназально – капати в ніс або турунди�� Курс прийому 
3-6 місяців��

Червону пальмову олію разом з внутрішнім застосу-
ванням можна використовувати і зовнішньо�� При ерозії 
шийки матки рекомендується закладати тампони з 
олією вагінально�� При запорах, проблемі з прямою киш-
кою, гемороях – допомагають олійні мікроклізми�� Для 
позбавлення від опрілості і пітниці – обробляти олією 
постраждалі ділянки шкіри�� При теплових і сонячних 
опіках змащувати уражені ділянки шкіри��

Висновки
1. Властивості олії з плодів гвінейської олійної 

пальми Elaeis guineensis досить добре вивчені сучас-
ною доказовою медициною, а його застосування схва-
лено протоколами медичних фондів і асоціацій різних 
країн. 

2. Червона пальмова олія, перш за все, є уні-
кальним джерелом десяти різних каротиноїдів 
(попередників вітаміну а) у легко засвоюваній 
природно-олійній формі: бета-каротин (47,7%), 
альфа-каротин (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%). 

3. Червона пальмова олія – найбагатше в світі 
джерело токотрієнолів, які перевершують за своєю 
антиоксидантною активністю більш ніж у 45 разів 
токоферольну форму вітаміну е.

4. Зазначені ключові якості цього продукту, а та-
кож його стійкість до закиснення, висока харчова 
цінність, засвоюваність – 95,8% і особливий жир-
нокислотний склад закликають до більш активного 
його використання як профілактичного і фітотера-
певтичного засобу при широкому спектрі захворю-
вань. накопичено багатий досвід його внутрішнього 
і зовнішнього застосування в кардіології, офталь-
мології, гінекології, андрології, гастроентерології, 
пульмонології, дермато-косметології, стоматології 
та інших сферах медицини.

5. Слід окремо підкреслити протипухлинну дію 
гамма- і дельта-складових пальмових токотрієнолів 
червоної олії, насамперед при пухлинах молочної 
залози. У даний час рак молочної залози є основною 
причиною жіночої смертності, поступаючись лише 
хворобам серця. Більшість жінок не знайомі з чер-
воною пальмовою олією з плодів Elaeis guineensis 
як ефективним засобом профілактики і терапії цьо-
го захворювання.
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У статті йдеться про те, що властивості червоної олії з плодів 
гвінейської олійної пальми Elaeis guineensis досить добре вивчені 
сучасною доказовою медициною, а його застосування схвалено про-
токолами медичних фондів і асоціацій різних країн�� Автори акцен-
тують увагу на складі та сучасних аспектах використання червоної 




