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Uvod

Dobro zdravje in zmožnost telesa, da normalno deluje je odvisno od telesne sposobnosti
samozdravljenja – homeostaze, ta pa deluje ustrezno le ob primernem dotoku hranil
in neokrnjenem izločanju strupenih snovi celične presnove. Za zdravo razstrupljanje so
potrebna zdrava jetra in ledvica ter dober pretok limfe, njihovo delovanje pa je zopet
odvisno od hranil in mikrohranil.
Prehranska dopolnila niso priporočilo za dobro zdravje, so pa lahko koristen pripomoček
za povečanje sposobnosti samozdravljenja pri slabem počutju in razpoloženju ter
utrujenosti ter za povrnitev telesa v homeostazo. Dolgoročen cilj vsakega bi morala biti
kakovostna prehrana ter razvoj pozitivnih občutkov in misli, ki so poleg prehrane ključni
za polno in bolj srečno življenje. Pri tem pa je potrebno tudi zavedanje, da v zimskih
mesecih s hrano ne moremo zadostiti potrebam po vitaminu D, da ima vsak človek
nekoliko drugačne potrebe po hranilih in da je pogost tudi premajhen vnos esencialnih
maščobnih kislin, če ne uživamo mastnih rib.
V Vodniku sem pripravila kratek pregled pomembnejših sestavin hrane in zelišč, ki imajo
vpliv na biokemijo možganov. Pri uporabi in primernosti specifičnih hranil pri boleznih
in ob jemanju različnih zdravil, pa se je dobro posvetovati s farmacevtom v lekarni ali z
zdravnikom.

mag. Urška Strlekar, mag. farm.

www.hisa-zdravja.si
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Duševno in telesno zdravje sta tesna zaveznika
Na duševno zdravje vpliva veliko dejavnikov. Prehrana
je le delček mozaika, ki vpliva na naše počutje in
fizično zdravje. Resda ne more popraviti našega
sistema vrednot in miselnih vzorcev, lahko pa izboljša
biokemijo v telesu ter s pomočjo psihologov prispeva k
celostnemu duševnemu zdravju.
Med hranili, ki imajo zelo tesno povezavo z našo
duševnostjo, so nekatere aminokisline, vitamini, minerali
in esencialne maščobne kisline. Ker telo ne proizvaja
številnih mikrohranil, lahko ob pomanjkljivem vnosu s
hrano pride do biokemijskih sprememb in neravnovesij,
ki vplivajo na naše duševno stanje.
Naša družba postaja vse bolj zahtevna. To se odraža
tudi pri duševnem zdravju mladine. Pritiski v šolah,
tekmovalnost, perfekcionizem in oddaljevanje od smisla
življenja kažejo svoje posledice. V zadnjih 15 letih se
je tudi v Sloveniji povečala poraba antidepresivov in
psihostimulantov že pri najstnikih(1), kar kaže, da je teh
težav več ali se rešujejo z zdravili namesto z ustrezno
psihološko obravnavo. Pri vsem tem pa ni zanemarljiva
tudi ustrezna preskrba telesa s hranili in mikrohranili.
Povečano uporabo antidepresivov v zadnjih letih
opažajo tudi v Združenih državah Amerike(2). Pri tem se
morajo tako predpisovalci kot bolniki oziroma njihovi
skrbniki zavedati, da je sploh v prvih mesecih zdravljenja
treba najstnike zelo skrbno opazovati. Ameriška
agencija za zdravila je že pred časom na podlagi 24
kontroliranih raziskav ugotovila, da se v prvih mesecih
zdravljenja z različnimi antidepresivi pri mladostnikih
poveča tveganje za samomorilnost za dvakrat glede na
skupino s placebom.(3) Enako opozarja tudi Evropska
agencija za zdravila.

1. Hranila za dobro psihično počutje
Že stara modrost uči, da lahko na svoje čustveno, fizično
in duhovno stanje vplivamo tudi s prehrano. Strah in
paniko lahko spodbudi neuravnoteženo prehranjevanje.
Slabe prehranske navade lahko poslabšajo vsakršno
4
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stanje ali bolezen, med njimi pa so nekatera hranila
oziroma mikrohranila, ki jih v prehrani skoraj ne najdemo
ali pa jih v sodobni zahodnjaški prehrani primanjkuje.
Med pomembnejšimi hranili, ki vplivajo na naše
razpoloženje, so magnezij, vitamin D, maščobne kisline
omega 3, triptofan in tirozin. Ne smemo pa izpustiti
tudi vitaminov B-kompleksa (niacin, biotin, riboflavin,
tiamin, piridoksin, pantotenska kislina) in vitamina C,
ki so ključni za normalno delovanje živčevja, za dobro
psihično počutje ter umsko zmogljivost.

2. Vnetje kot eden glavnih razlogov
za žalost in potrtost
Um in telo nista ločeni entiteti, ne nazadnje to potrjuje
tudi dejstvo, da se številnim kroničnim vnetnim
boleznim pridruži tudi depresija. Telesno zdravje je
tesno povezano z duševnim, vendar to ne velja le za
dojemanje bolezni in morebitne bolečine, ki jo spremlja.
Psihiater in nevroznanstvenik dr. Edward Bullmore na
podlagi zadnjih znanstvenih dognanj ugotavlja, da
je depresija vzročno povezana z vnetnim odzivom
imunskega sistema. Na poskusnih živalih so dokazali, da
po okužbi z mikrobi spremenijo svoje vedenje. Tega ne
spremeni mikrob, temveč vnetni citokini, ki jih proizvede
imunski odziv. Ti so namreč tako majhni, da lahko
prehajajo krvno-možgansko pregrado.
www.hisa-zdravja.si

Tako si lahko razlagamo povezanost nekaterih vnetnih
bolezni z depresijo tudi pri ljudeh. Čeprav depresija
ni vedno povezana z že odkritim vnetjem v telesu, pa
v zadnjih letih raziskave kažejo, da je raven vnetnih
proteinov CRP in citokinov pri depresiji pogosto višja
kot pri kontrolnih skupinah. Ni še nedvoumnih dokazov,
da vnetje povzroča depresijo, sta pa ta dva dejavnika
tesno povezana.
Vse več zdravnikov to opaža tudi v svoji praksi. Na temo
protivnetne prehrane, rastlinskih in živalskih izvlečkov
izvlečkov s protivnetnimi lastnostmi ter pomena
življenjskega sloga na zdravje naših možganov ter
duševnosti je bila napisana že cela kopica knjig. V njih
se prepletajo klinične izkušnje avtorjev, ki so pogosto
podprte tudi z raziskavami. Te so temelj sodobne
medicine, niso pa vedno dostopne ali dobro izpeljane.
Prav zaradi tega žal pogosto niso del doktrin zdravljenja
v uradni medicini.

Iz česa nastanejo živčni
prenašalci?
Dopamin, adrenalin in noradrenalin nastanejo iz
aminokisline tirozin. Serotonin iz aminokisline
triptofan, acetilholin pa iz holina (snov, ki
jo vsebuje lecitin). Pri nastanku kemijskih
prenašalcev pomagajo različni encimi, ki jih
poganjajo minerali in vitamini. Če v prehrani
ena ključnih sestavin manjka ali je ni dovolj,
proizvodnja živčnih prenašalcev ne teče
optimalno oziroma se zmanjša, kar lahko
privede do neravnovesja ter motenj v delovanju
možganov.

3. Živčni prenašalci
V možganih je na milijarde živčnih celic, ki so
organizirane v kompleksne strukture in tokokroge,
med seboj pa komunicirajo z živčnimi prenašalci ali
nevrotransmiterji.
Slika 1: Tokokrogi v telesu

Holinergični sistem
proizvaja acetilholin.

Serotonergični sistem
proizvaja serotonin.

www.hisa-zdravja.si

Pomemben
je pri
oblikovanju
spomina.

Povezan s
tesnobo,
razpoloženjem
in agresijo.

Povezan s
pozornostjo,
budnostjo in
motivacijo.

Pomemben pri
odzivu telesa na
nevarnost
(odziva organov
na boj ali
beg).

Dopaminergični sistem
proizvaja dopamin.

Noradrenergični sistem
proizvaja adrenalin in
noradrenalin.
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Mineral za notranji mir
Magnezij je najučinkovitejši mineral proti stresu. Pomirja
razdražen živčni sistem in blaži preobčutljivost živčevja,
ki se kaže z napetostjo mišic, nemirom, živčnostjo,
zoženjem žil, povišanim krvnim tlakom, motnjami
srčnega ritma in nespečnostjo. Pomemben je za številne
biokemijske procese v telesu, med drugim sodeluje pri
tistih, ki izboljšajo razpoloženje in dajejo življenjsko moč.
Če nam manjka magnezija, oslabi energijska presnova v
možganih ter upade število kemijskih prenašalcev, zato
postanemo preobčutljivi, razdraženi in se hitro utrudimo.

Najboljši trije viri magnezija: mineralna
voda Donat Mg (1 g/liter), oreščki (več
kot 150 mg/100 g: mandeljni, lešniki,
orehi), kakav (500 mg/100 g).
Številne raziskave kažejo, da je magnezija
v sodobni prehrani premalo. Velika večina
ljudi s hrano ne zaužije priporočenih dnevnih
odmerkov magnezija. Ena od njih je francoska
raziskava, ki je pokazala, da kar 71,7 odstotka moških in
82,5 odstotka žensk s hrano ne zaužije priporočenega
dnevnega odmerka magnezija – med 300 in 420 mg.(5)
Povečane potrebe po magneziju imajo:
ljudje s črevesnimi obolenji (kronična driska,
Chronova bolezen, celiakija, vnetje črevesja),
športniki,
diabetiki,
starostniki,
tisti, ki uživajo velike količine maščob in sladkorja,
pivci velikih količin kave in alkohola,
ljudje, ki dolgotrajno jemljejo zdravila proti
želodčni kislini in nekatera zdravila za izločanje vode,
ljudje, ki redno uporabljajo odvajala.

•
•
•
•
•
•
•
•

1. Za mirne noge in sproščenost
Pomanjkanje magnezija najbolj zanesljivo pokažejo
klinični znaki, kot je pretirana živčno-mišična
občutljivost. Ta se lahko kaže s trzanjem vek, nemirnimi
6
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nogami, razdražljivostjo in tesnobnostjo, mišično
šibkostjo in krči. Ker magnezij podpira številne encime,
ki sodelujejo pri nastajanju energije, je eden od znakov
pomanjkanja tudi utrujenost.
Blagega pomanjkanja pogosto niti ne čutimo.
Dolgoročni primanjkljaj magnezija pa lahko vodi do
srčno-žilnih bolezni (povišan krvni tlak, srčna aritmija,
kalcinacija žil in večja možnost krvnih strdkov).
Absorpcijo magnezija lahko otežijo tudi zdravila proti
želodčni kislini. Vsi, ki dolgotrajno jemljejo zaviralce
izločanja želodčne kisline (kot sta na primer
pantoprazol in omeprazol) pomanjkljivo
absorbirajo magnezij.(6) Če so temu
pridružena še starost, sočasno jemanje
zdravil za izločanje vode ali stanja, ki so
povezana z večjimi izgubami magnezija
(diabetes, alkoholizem..), se tveganje za hudo
pomanjkanje magnezija zelo poveča.

Ali v krvni plazmi lahko odkrijemo
pomanjkanje magnezija?
Žal ne. Podobno kot pri železu tudi tu obstaja točno
določeno razmerje med količino magnezija v telesnih
zalogah in krvni plazmi. To razmerje se vzdržuje
toliko časa, dokler se ne izpraznijo telesne zaloge,
zato z analizo magnezija v krvi ne dobimo pravega
vpogleda v njegove zaloge.

2. Magnezij za dobro razpoloženje
Raziskave so pokazale, da ljudem z anksioznostjo in
depresivnimi motnjami pogosto primanjkuje magnezija
in da se simptomi anksioznosti zmanjšajo, ko se
povečajo njegove zaloge.(7, 8) Eden od mehanizmov
delovanja je njegov neposredni vpliv na možganske
strukture, odgovorne za vzburjenje. Magnezij namreč
zmanjša dejavnost struktur, v katerih nastajajo kemikalije
vzburjenja (NMDA-receptorji za glutamat).(9)
www.hisa-zdravja.si

Anksioznost se poslabša še posebno takrat, ko smo pod
stresom in ko lakoto in čustva mirimo s sladkarijami.
S tem še povečamo izločanje magnezija iz ledvic in
preusmerimo njegovo porabo v encime za obvladovanje
stresa. Zavedati se je treba, da bo nihanja razpoloženja
manj, če boste večkrat in po malem jedli kompleksne
ogljikove hidrate (polnozrnat kruh in testenine, fižol,
lečo in podobno), ki jim boste dodali še hrano, bogato z
niacinom (vitaminom B3).

4. Do večjih zalog magnezija s citratno
obliko

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

Priporočen dnevni vnos magnezija je med 300 in 400
mg. V dopolnilih se izogibajte oblikam, ki se slabo
absorbirajo. Magnezijev oksid ima slabo absorpcijo,
sploh če primanjkuje želodčne kisline (zaradi naravnega
pomanjkanje želodčne kisline ali uporabe zdravil proti
kislini). Bolje je uporabiti citratno obliko magnezija,
katere topnost je manj odvisna od kislosti želodčne
kisline. Zaradi boljše topnosti in boljše absorpcije v
črevesju ga manj izločimo z blatom, večjo koncentracijo

Zlati standard med magneziji
Z visoko stopnjo absorpcije

100 %
magnezijev citrat

Prispeva k delovanju
mišic,
zmanjševanju
utrujenosti in
izčrpanosti,
ohranjanju zdravih
kosti in zob.
Veganska formula.

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.

www.hisa-zdravja.si

BREZPLAČNA ŠTEVILKA:

v krvi pa raziskovalci pojasnjujejo s tem, da citrat
preprečuje izgubljanje magnezija skozi ledvice.(10)

Pri pomanjkanju magnezija koncentracija
v krvi začne naraščati počasi, saj se
morajo najprej napolniti njegove zaloge
v kosteh in mišicah. To je dolgotrajen proces,
zato je pripravke magnezija treba jemati več
mesecev. Ko se z magnezijem zaloge napolnijo,
se koncentracija magnezija v krvi poveča,
sčasoma pa se izboljša tudi počutje in poveča
raven energije.

5. Varno uživanje magnezija
Pri uporabi dopolnil z magnezijem morajo biti previdni
tisti, ki imajo obolenje ledvic. Večje količine zaužitega
magnezija (več kot 250 mg) lahko povzročijo
kratkotrajno drisko, ker magnezij, ki ostane v črevesju,
nase veže veliko vode. Kadar se to zgodi, uživajte
dopolnilo magnezija v deljenem odmerku
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

3. Sladkarije poslabšajo tesnobo

Mineral za mišice in kosti

Uživanje direkt,
brez vode
0
SIUM D4IR0EKT
MAGNE
ih sladil
in umetn
dkorjev
toze, sla
tena, lak
Brez glu

20 ali 50 vrečic

Visoka vsebnost magnezija
- 400 mg v enem odmerku.
VEGANSKO

Telesu prijazen magnezijev

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.

citrat.

BREZPLAČNA ŠTEVILKA:
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Sončni vitamin, ki poganja živčne celice
Vitamin D je edini, ki nastaja v telesu. Ko sončni
žarki podkožni holesterol pretvorijo v neaktivno
obliko vitamina D (25-hidroksiholekalciferol),
ta zaokroži po krvi in se po potrebi
aktivira, del neaktivne oblike pa se shrani
v maščobi. Več ko je telesne maščobe,
več se ga shrani tam in manj ga je v krvi.
Zato ljudje s čezmerno težo potrebujejo
dva- do trikrat večje odmerke vitamina.
Neaktivna oblika po nekaj tednih
razpade(11), zato poletne zaloge, ki jih
dobimo s sončenjem, hitro skopnijo.
Vitamin D je pravzaprav hormon, saj vpliva
na kemijo celotnega telesa. Pod njegovo
taktirko nastajajo številne snovi v različnih delih
telesa. Nevrolog D. Perlmutter v svoji knjigi Požgani
možgani opisuje, da vitamin D aktivira več kot 900
genov, nekateri med njimi pa so temeljnega pomena
za ustvarjanje živčnih prenašalcev in rast živčnih celic
ter sinaps. Znanstveniki domnevajo, da ima vlogo tudi
pri zaščiti živčevja pred učinki prostih radikalov in pred
vnetjem.

1. Viri vitamina D v prehrani
Hrana je žal nepomemben vir za ustvarjanje zdravih
zalog vitamina D v hladnejših mesecih. Največje količine
vitamina D najdemo v lososu (16 µg/100 g), sardinah
(11 µg/100 g živila) in navadnem tunu (5 mg/100 g). V
drugi hrani je vsebnost zanemarljiva.(12) Od pozne jeseni
do zgodnje pomladi je treba zato sončenje nadomestiti
z rednim dnevnim uživanjem prehranskih dopolnil, ki so
bolj zanesljiv vir vitamina D kot hrana.

2. Višje krvne koncentracije vitamina D
pripomorejo k boljšem razpoloženju
Raziskave o vplivu vitamina D kažejo, da izboljša
razpoloženje pri tistih, ki imajo prenizke ravni vitamina
D. Pri teh je zdravljenje depresije z vitaminom D enako
učinkovito kot zdravljenje z antidepresivi.(14) Zanimiva je
tudi kanadska raziskava. V njej so ocenjevali povezavo
med vrednostjo vitamina D v krvi in duševnim zdravjem
(depresijo, anksioznostjo in stresom). Ugotovili so, da
se z vsakim dvigom koncentracije vitamina D v krvi
za 10 ng/ml (25 nmol/l) pomembno izboljšajo vsi
kazalniki duševnega zdravja. Najbolj opazno izboljšanje
je nastopilo, ko je bila koncentracija vitamina D v krvi
40 ng/ml (100 nmol/l).(15) Nevrolog dr. Dale Bredesen
pa meni, da je za splošno ohranjanje zdravja možganov
treba doseči ravni od 50 do 80 ng/ml (kar ustreza 125
do 200 nmol/l).(16)

Epidemiološke raziskave kažejo, da ima le četrtina prebivalstva normalno koncentracijo vitamina D, več
kot četrtina pa izrazito pomanjkanje v času, ko s sončenjem ne moremo tvoriti vitamina D v koži.(13)
Za dobro preskrbo z vitaminom D poskrbimo tako, da se del leta sončimo, preostali del pa sončenje
nadomestimo z vitaminom D v prehranskem dopolnilu.
Pozno spomladi in poleti lega sonca omogoča, da s sončenjem v koži nastaja veliko vitamina D. Za
njegov nastanek je dovolj že 10 do 25 minut sončenja.
8
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Po izkušnjah nevrologa D. Perlmutterja se bo želena
raven vitamina D popravila po nekaj mesecih, pri tem pa
se bo popravila kemija celega telesa, vključno s hormoni
nadledvične žleze, ki vplivajo na počutje, odpornost na
stres ter energijo.
Odlično zdravilo za živčevje je tudi telesna aktivnost.
Ta dokazano izboljša prilagoditev telesa na stres,
razpoloženje in motorično spretnost.

Izračunajte si pravi
odmerek vitamina D
Optimalni odmerek lahko določite z uporabo
faktorja 40. Če imate izmerjeno vrednost v
krvi 25 nmol/l in želite doseči ciljno vrednost
100 nmol/l, razliko med ciljno in izmerjeno
vrednostjo pomnožite s 40 ter tako dobite
vrednost dnevnega odmerka v mednarodnih
enotah.
Izračun je: 75 x 40 = 3000 IE.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

Potrebni odmerek lahko v grobem ocenite
tudi iz naslednjega podatka: 1000 IE vitamina
D3 v najboljšem primeru dvigne serumsko
koncentracijo vitamina D za 10 ng/ml oziroma
25 nmol/l, pri čemer je treba upoštevati, da ta
podatek velja za normalno prehranjene ljudi.

Vitamin sonca za vsakogar
Naravni D3 brez umetnih dodatkov.

Vitamin D prispeva k:
delovanju imunskega sistema in mišic,
ohranjanju zdravih zob in kosti.

Majhne zlate kroglice
z manj ali več sonca

Ekstra močne kapljice
nevtralnega okusa

V ekstra deviškem olivnem olju
1000 ali 2000 IE

V temni steklenički zaščiteno
pred svetlobo.
Za
več kot

1000

NOVO

odmerkov

BREZPLAČNA ŠTEVILKA:

Izdelano pod strogim nadzorom kakovosti.
Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.
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L-triptofan za dober spanec in pozitiven dan
nekaj dni uživali hrano, bogato s triptofanom, nekaj dni
pa hrano z majhno vsebnostjo triptofana. Ugotovili so,
da so bili tisti, ki so uživali hrano, bogato s triptofanom,
manj anksiozni, razdražljivi in depresivni.(17)
S serotoninskimi povezavami je oživčen zelo velik
del možganov in črevesje. V možganih te povezave
sodelujejo pri uravnavanju teka in spanja, intelektualnih
funkcij ter razpoloženja. V črevesju pa ta povezava
omogoča krčenje črevesja in pomikanje hrane po
črevesu navzdol, zato prehrana z malo triptofana vpliva
tudi na neravnovesje v prebavilih.

To je esencialna aminokislina, iz katere nastaneta
hormon sreče serotonin in spalni hormon melatonin. Ker
se v telesu povezuje tudi v različne beljakovine, njegovo
pomanjkanje sproži serijo neravnovesij. Triptofan je tudi
sestavina iz katere telo proizvode niacin, vitamin B3. Ta
je za življenje in energijsko presnovo tako pomemben,
da je narava poskrbela še za to alternativno pot, ko ga
s hrano ne prejmemo dovolj. Niacin oskrbuje kar 200
encimov, ki sodelujejo v energijski presnovi, popravilu
dedne mase in nastajanju maščob pomembnih za kožo,
živčevje in še kaj.
Več kot se triptofana porabi za tvorbo življenjsko
bolj pomembnega niacina, manj ga ostane za tvorbo
serotonina in melatonina, kar se kaže s psihično
neuravnovešenostjo in slabim spancem. Zato je pri
tovrstnih težavah vedno dobro pomisliti tudi na povečan
vnos niacina, saj s tem prihranimo triptofan za srečo
in spanje ter hitro dosežemo boljše razpoloženje in
umirjenost.
Povezavo triptofana z boljšim razpoloženjem so
dokazali tudi v manjši raziskavi. V njej so zdravi ljudje
10
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Nekateri raziskovalci menijo, da je bolj kot vnos
triptofana pomembno razmerje aminokislin, ki jih
vnesemo. Različne aminokisline se namreč absorbirajo
prek enakih transportnih beljakovin in se zato pri
absorpciji izpodrivajo.(18, 19) Zaradi tega na boljše
razpoloženje vpliva le tista hrana, ki vsebuje veliko več
L-triptofana kot drugih aminokislin.
Če hrano dopolnjujejo s prehranskimi dopolnili, je zato
bolje, da L-triptofan uživamo samostojno, in ne med
obrokom.

1. Vnetje, eden od dejavnikov
pomanjkanja serotonina
Če je v telesu prisotno vnetje, to spodbudi nastajanje
encima IDO-1, ki razgrajuje triptofan v druge presnovke.
Po vsej verjetnosti je to tudi eden od vzrokov za
pomanjkanje serotonina in za depresivno razpoloženje
pri različnih kroničnih obolenjih. Znanstveniki že
iščejo učinkovine, ki bi zmanjšale dejavnost tega
encima. Morda bo v prihodnosti na voljo tudi kakšno
učinkovito zdravilo za bolezni, povezane s čezmerno
aktivnim encimom IDO-1. Dokazano je tudi, da ta encim
nežno zavrejo nekateri naravni antioksidanti v hrani,
kot so katehini v zelenem čaju, resveratrol v vinu,
kurkuminoidi v kurkumi, vitamin C in E.(20, 21)
www.hisa-zdravja.si

Na podlagi teh izsledkov lahko razložimo koristi
sredozemske prehrane, za katero so v raziskavi Predimed
ugotovili, da zmanjša tveganje za depresijo. Sredozemska
hrana vsebuje veliko antioksidantov, ne izključuje nobenih
živil in dovoljuje celo kozarček rdečega vina.

Jemanje posamičnih aminokislin naj ne traja
dolgo – več mesecev (raje jih dopolnjujte v
več krajših obdobjih, saj s tem posegamo v
občutljivo regulacijo presnove aminokislin). Presežne
aminokisline se v telesu ne shranjujejo, njihovi
presežki se razgradijo in tvorijo dušikove odpadke, s
katerimi preobremenjujete jetra in ledvice.

3. V kombinaciji z nekaterimi zdravili je
serotonina lahko tudi preveč

Ti so polnomastno in posneto mleko, konzervirana
tuna, puran, piščanec, oves. S hrano bi ga morali vnesti
vsaj 4 mg/kg na dan. Če smo zdravi in imamo zdrava
prebavila, z zgornjimi viri zlahka zagotovimo priporočen
dnevni vnos. Največ triptofana vsebuje polnomastno
mleko: 250 ml polnomastnega mleka vsebuje kar 732
mg triptofana, vezanega v beljakovine.(22)
Kdaj lahko pride do pomanjkanja:
pomanjkljiv prehranski vnos
kronično vnetje in stres ter z njim povezana čezmerna
aktivacija encima IDO-1, ki razgrajuje triptofan
pomanjkanje želodčne kisline (starost, uporaba
zdravil proti kislini, stres)

•
•
•

Dopolnjevanje prehrane z nekaj grami L-triptofana (kar
je približno 10-krat večji vnos od tistega s hrano) je
lahko koristno za izboljšanje razpoloženja, pri tesnobi in
nespečnosti. Pri tem je treba paziti na vnos vitaminov
B6, B12, folata, magnezija in železa, saj so ti ključni za
pretvorbo triptofana v serotonin. Če pričakovanega
učinka ob jemanju L-triptofana ni, je zato smiselno
prehrano dopolniti še z dobrim multivitaminskomineralnim pripravkom.
www.hisa-zdravja.si

Vsa prehranska dopolnila z L-triptofanom, ki so na
trgu, morajo biti testirana na nečistočo »peak E«. To je
nečistoča, ki se je pred desetletji pojavljala v izdelkih s
triptofanom in je povzročila nevaren nevrološki zaplet –
sindrom eozinofilije in mialgije.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

2. Dobri viri L-triptofana

L-triptofan lahko povzroči zaspanost, zato je v
kombinaciji z zdravili za pomirjanje njegov vpliv še večji.
Previdnost pri jemanju je potrebna tudi ob hkratnem
jemanju antidepresivov in zaviralcev monoaminskih
oksidaz – zdravil, ki povečajo količino serotonina,
dopamina in noradrenalina v možganih.

L-Triptofan
Izbrana kakovost:
NOW L-Triptofan je testiran
in potrjeno ne vsebuje
nečistoč 'Peak E' in
mikrobnih kontaminacij.
Vegetarijanska/veganska
formula.

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.

BREZPLAČNA ŠTEVILKA:
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L-tirozin za boljši spomin
L-tirozin je aminokislina, ki v telesu nastaja iz druge
aminokisline, fenilalanina, in zato ni esencialna. Telo
jo izdela toliko, kot jo potrebuje, če ima seveda na
razpolago dovolj fenilalanina. Presežki se razgradijo in
izločijo, saj se v telesu ne shranjuje. Je sestavina telesnih
beljakovin in aminokislina, ki jo možgani uporabijo za
izdelavo živčnih prenašalcev kateholaminov (dopamin,
noradrenalin, adrenalin). Nekaj se je uporabi tudi
za izdelavo ščitničnega hormona tiroksina
in kožnega pigmenta melanina, ki nas
varuje pred sončnimi žarki in daje barvo
koži in lasem.
Kdaj lahko pomislimo na pomanjkanje
tirozina:
pri veliki psihofizični obremenitvi,
pri motnjah pozornosti - ADHD,
Parkinsonovi bolezni (neravnotežje
dopamina, NA in adrenalina),
pri hipotiroidizmu (pomanjkljivem delovanju
ščitnice),
pri genski okvari encima PAH (fenilketonurija –
redka presnovna bolezen, ki jo običajno odkrijejo že
v otroštvu),
pri obolenjih kože - depigmentaciji, vitiligu.

Zaradi boljše absorpcije L-triptofan jemljemo na
prazen želodec. Po zaužitju se hitro in popolno
absorbira, zato je njegov učinek hiter. Dobro
se je zavedati, da mora biti za tvorjenje živčnih
prenašalcev na voljo tudi dovolj drugih mikrohranil.
Eden ključnih v teh procesih je vitamin B6 –
piridoksin, ki ga najdemo v vsakem B kompleksu.

Tirozin je sicer ena slabše raziskanih
aminokislin. Zelo prepričljivi pa so podatki
o njegovih učinkih na doseganje ciljev v
stresnih okoliščinah. Omogoča namreč
podaljšan stimulativen učinek na zbranost
in spomin med športno ter psihično
obremenitvijo.

•
•
•
•
•

2. Ni primeren za vsakogar
Jemanje dopolnil s tirozinom se odsvetuje pri melanomu
(pigmentirana oblika), previdnost pa je potrebna tudi
pri boleznih s ščitnico (povečano delovanje ščitnice) in
jemanju zaviralnikov MAO, zdravil, ki povečajo količino
serotonina, dopamina in noradrenalina v možganih.

1. Nad meglo v glavi
L-tirozin je predhodnik kateholaminov (adrenalin,
noradrenalin, dopamin), ki jih možgani in nadledvične
žleze tvorijo kot odziv na doživljanje stresa. Ti so
odgovorni za pozornost, energijo in koncentracijo. Če
je psihična ali fizična obremenitev dolga, se količina
živčnih prenašalcev lahko tako zmanjša, da postanemo
mentalno in fizično utrujeni. Mentalni utrujenosti včasih
rečemo tudi, da imamo »meglo v glavi«. Z dodatkom
te aminokisline lahko podaljšamo tvorbo stimulativnih
kateholaminov med stresom in tako okrepimo delovni
spomin ter zbranost.(24)
12

|

VO D N I K Z A P R E M AG OVA N J E S T R E S A I N U T R U J E N O S T I

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

Dobri viri tirozina so: soja, tofu, sir in oreščki.

L-Tirozin
Tirozin je neesencialna
aminokislina, ki je
pomemben sestavni del
tkivnih beljakovin in osnova
za nastanek nekaterih
živčnih posrednikov.

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.

BREZPLAČNA ŠTEVILKA:
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Dobre maščobe za zaščito živčevja in
boljše razpoloženje
Maščobne kisline omega 3 so posebna vrsta maščob,
ki jih naše telo ne proizvaja in jih moramo tako kot
vitamine vnašati s hrano. Mednje spadajo alfalinolenska
kislina, ki jo najdemo v rastlinah, in njeni derivati, ki
jih najdemo v algah in ribah. Med njenimi derivati sta
najbolj poznani EPK (eikozapentaenojska kislina) in
DHK (dokozaheksaenojska kislina).
Če niste ljubitelji mastnih globokomorskih rib, potem
je velika verjetnost, da trpite za pomanjkanjem
maščobnih kislin omega 3. Ko jih v telesnih membranah
ni dovolj, se nekateri procesi ustavijo, spremenijo ali
iztirijo v smeri nekontroliranega vnetja. Od njihove
prisotnosti v tkivih je odvisno, kako bo stekel dražljaj
po živčnih končičih v srcu in možganih ter kakšna
bo komunikacija med celicami. Slabša komunikacija
povzroči motnje v srčnem ritmu in duševnem zdravju,
kot sta depresija in demenca. Številne raziskave so
pokazale, da dopolnjevanje prehrane z maščobnimi
kislinami omega 3 izboljša razpoloženje ter upočasni
demenco.
Poleg maščobnih kislin omega 3 v živčnih celicah
najdemo tudi omega 6, ki so prav tako esencialne
maščobne kisline. Vse sodelujejo v celičnem
signaliziranju, pravilno razmerje med njimi pa je
pomembno zato, da so celični procesi uravnoteženi.
Blago in dolgo trajajoče vnetje je tudi eden ključnih
procesov, ki privede do različnih možganskih bolezni.

1. DHK – zlata maščoba za sive
možganske celice
DHK je sestavina živčnih ovojnic in živčnih vozlišč, ki
ščiti živčne sinapse (vozlišča). Pomembna je za gradnjo
živčevja in nastajanje snovi, ki skrbijo za komunikacijo
med živčnimi celicami. Vpliva na povečanje membranske
tekočine v možganih, s čimer se poveča prenos signala
s površine membrane v notranjost živčnih celic. Zato je
DHK ključna komponenta tekočih delov živcev.
14
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Največ DHK najdemo v možganskih sivih celicah in
očesni mrežnici, kjer omogoča normalno delovanje
možganov in je ključna pri ohranjanju vida. Izjemno
pomembna je za plod, sploh v zadnjem trimesečju, ko
se razvijajo vid in možgani, ter prvi dve leti, ko možgani
hitro rastejo. Ker so med nosečnostjo potrebe po njej
tako povečane, žensko telo nekaj DHK proizvede tudi iz
njene predhodnice EPK.

Klinična raziskava, ki je ocenjevala učinek DHK na
miselne funkcije pri starejših je pokazala, da z DHK
lahko pomladimo možgane za tri leta. Z nekaj
manj kot 1 g DHK na dan lahko izboljšamo spomin
in učenje ali vzdržujemo zdravje možganov tudi v
zrelih letih.
www.hisa-zdravja.si

2. EPK – gasilka vnetij, ki izboljša
razpoloženje in koncentracijo
EPK je maščobna kislina, iz katere v živčevju nastajajo
protivnetne snovi. Te uravnajo razpoloženje, izboljšajo
pozornost in zmanjšajo tesnobnost (koristno tako
pri depresiji kot motnjah pozornosti). Za izboljšanje
razpoloženja je pomembno, da je v tkivu čim več EPK.
To lahko dosežemo tako, da hrano dopolnjujemo z olji,
ki vsebujejo 1 g EPK ali več. Ribja olja z maščobnimi
kislinami omega 3 je treba jemati skupaj s hrano, da
se lahko absorbirajo. Pri tem je smiselno zmanjšati
tudi vnos maščobnih kislin omega 6 iz rastlinskih olj,
da izboljšamo razmerje v korist omega 3. To najlažje
naredimo, če v kuhinji uporabljamo več olivnega olja.
Dnevno lahko varno zaužijemo do 5 g EPK + DHK.
Koristi omega 3 pri depresiji so dokazane, zato jih
najdemo tudi v priporočilih različnih psihiatričnih
združenj kot samostojen dodatek ali kot dodatek za
boljše delovanje antidepresivov. Dobra prehranjenost z
maščobnimi kislinami omega 3 pa ne bo pomagala le k
boljšemu razpoloženju, ampak tudi zdravju srca, ki pri
depresivnih motnjah pogosto peša.

Znaki pomanjkanja maščobnih kislin omega 3:
suha koža, ekcemi,
motnje pomnjenja,
mravljinčenje in težave pri hoji,
motnje pozornosti in spanja,
motnje razpoloženja (nihanje razpoloženja,
potrtost, razdražljivost, anksioznost),
bolečine v sklepih.

•
•
•
•
•
•

3. Indeks omega 3 , krvna analiza, ki
napove (ne) zdravje
To je biološki marker, ki pokaže preskrbljenost telesa z
maščobnimi kislinami omega 3. Z njim izmerimo količino
EPK in DHK v membranah rdečih krvničk, izražen pa
je v odstotku glede na skupne maščobne kisline. Je
eden dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni in
nenadno srčno smrt. Manj ko je omege 3 v membranah
v primerjavi z omega 6, večja sta oksidativni stres in
vnetje, ki spremljata večino kroničnih degenerativnih
bolezni. Indeks omega 3 in povezavo z zdravjem sta
zasnovala dr. Bill Harris in nemški kardiolog prof. dr. C.
Von Schacky. Na podlagi številnih raziskav sta ugotovila,
da je indeks omega 3 zelo dober napovednik tveganja
za srčni zastoj.
Različni laboratoriji po svetu (na primer OmegaQuant
Europe, Nutrition Analytical Service, University of
Stirling FK9 4LA) že znajo izmeriti količino maščobnih
kislin omega 3 v rdečih krvnih celicah – eritrocitih
in materinem mleku. Nedavno pa to analizo lahko
naročimo tudi pri slovenskem posredniku.
Psihično zdravje in zdravje srca je močno povezano z
velikostjo tega indeksa. Majhne vrednosti (≤ 4 %) so
praviloma vedno povezane s slabšim zdravstvenim
stanjem (motnje razpoloženja, ADHD, depresija,
bipolarna motnja, socialna anksioznost, srčno-žilna
obolenja), z boljšim zdravjem pa so povezane vrednosti,
ki so večje od 8 odstotkov. Nižji indeks je odgovoren
tudi za predčasno smrt psihiatričnih bolnikov, saj
napoveduje slabše srčno-žilno zdravje.(25)

www.hisa-zdravja.si
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4. Kako pravilno izberemo prehranska
dopolnila z maščobnimi kislinami
omega 3?

Orientacijske vrednosti za indeks omega 3, kot jih
priporoča laboratorij OmegaQuant, so razvidne v
spodnjem diagramu.

Omega 3 indeks (EPA + DHA)

Slika 2: Povezava indeksa omega 3 in zdravja
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Ribje olje je lahko bolj ali manj koncentrirano. Vsebnosti
olja na kapsulo ni mogoče enačiti z vsebnostjo omega
3. Več EPK in DHK vsebuje gram ribjega olja, bolj je
olje koncentrirano. Maščobne kisline se lahko povežejo
z alkoholom in tvorijo maščobe. Če se spajajo z
glicerolom, jih imenujemo trigliceridni estri, če pa se
spajajo z etanolom, jim rečemo, da so maščobne kisline
v etilestrski obliki.
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Vir: Messamore and McNamara Lipids in Health and Disease (2016) 15:25.
Opombe: ACS – bolezen srčnih žil, BD – bipolarna motnja, MDD – depresija.

Zaradi občutljivosti ribjih olj na oksidacijo izdelovalci pri
čiščenju in predelavi olj uporabljajo inertno atmosfero,
v kateri ni kisika. Proces oksidacije olj pa preprečijo
tudi z dodajanjem antioksidantov in različnih rastlinskih
izvlečkov. Postopki pridelave in obdelave se razlikujejo,
zato tudi vsa ribja olja niso enake kakovosti.

Slabe izdelke prepoznamo tudi po
izrazitejšemu vonju
Nenasičene maščobne kisline se pri spajanju s kisikom
pretvorijo v druge, nasičene molekule, ki ribjim oljem
dajejo izrazitejši vonj in okus po ribah. Ob tem nastajajo
produkti hidrolize in oksidacije: alkoholi, aldehidi in
peroksidi.

Zaščita olj pred oksidacijo

Izboljšanje indeksa omega 3 za 1 enoto boste
dosegli, če boste 4 do 5 mesecev redno uživali
vsaj 269 mg EPK + DHK. To lahko dosežete tako,
da zaužijete 2 obroka mastnih rib na teden.
Za zaščitne učinke pri ljudeh z dokumentiranim
srčno-žilnim obolenjem po priporočilu ameriških
smernic za kardiologijo (AHA) bi morali vsak dan
zaužiti 1000 mg omega 3 DHK + EPK.(26)
16
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Če si že ne želimo olj, ki bi bila onesnažena s težkimi
kovinami in drugimi onesnaževali, si ne želimo
tudi takšnih, ki bi bila žarka. Proizvajalci jih pred
oksidacijo (žarkostjo) zaščitijo z dodatkom vitamina
E in različnimi izvlečki, ki vsebujejo antioksidante (na
primer rožmarinovo olje). Naravno obliko vitamina E
prepoznate po zapisu D-alfa tokoferol. Za boljšo zaščito
poskrbimo tudi tako, da olja zaščitimo pred svetlobo.

Še malo kemijskega znanja
Osnovna preizkusa, ki ugotavljata oksidacijo ribjih olj,
sta peroksidno in anizidinsko število. Zadnje se lahko
določa le pri nearomatiziranih in neobarvanih oljih.
Peroksidno število pove o osnovni, primarni oksidaciji
www.hisa-zdravja.si

olja v perokside. Ti peroksidi so sprožilniki nadaljnje
oksidacije, zato je zaželeno, da jih je čim manj.

rib, geografske lege lovišč, postopkov čiščenja ter
uporabljenega tkiva rib – jetrno olje običajno vsebuje
več težkih kovin. Dobri izdelovalci olj imajo dodelane
čistilne postopke in se držijo najstrožjih standardov
čistosti.

Z anizidinskim testom pa izmerimo nadaljnjo oksidacijo
v aldehide. Številni proizvajalci te vrednosti izražajo s
kazalnikom TOTOX, ki je vrednost, preračunana iz obeh
testov. Ta test ni primeren za vsa olja, saj pri obarvanih,
kot je krilovo olje, takšne vrednosti ni mogoče določiti.
Pogosto pa proizvajalci določajo kislinsko število, ki je
tudi eden kazalnikov kakovosti olja. Manjše ko je, manj
maščobe je razpadlo v proste maščobne kisline.

Proizvajalci, ki so člani GOED, imajo
preverjeno kakovostna ribja olja
Globalna organizacija za EPK
(eikozapentaenojska kislina) in DHK
(dokozaheksaenojska kislina) omega 3
(GOED) bdi nad kakovostjo in sodeluje tudi
pri postavljanju standardov za ribja olja.

Nečistoče v ribjih oljih
Dodatno merilo za kakovost ribjih olj je še vsebnost
težkih kovin in drugih strupov, kot so dioksin,
poliaromati in PCB. Ta je odvisna od vrste in starosti

Za razigrane možgane
EPK in DHK imata vlogo pri delovanju srca.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

Koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.

DHK ima vlogo pri delovanju možganov ter pri ohranjanju vida.
Koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 250 mg DHK.

S kar
Z največ
in 240 DHK
K
EP
0
36
DHK na kapsulo
na kapsulo

Kraljica
možganov

Članstvo v združenju GOED pomeni zavezanost k najvišjim standardom
kakovosti, med katerimi najdemo tudi ribja olja NOW Foods. Izbira olj te blagovne
znamke je zelo velika, zato lahko vsak zase najde najprimernejše dopolnilo. Od
bolj koncentriranih do manj, z vitaminom D3 in brez njega.

www.hisa-zdravja.si

Omega-3
z močjo sonca

Dva
izdelka
v enem

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.
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S stresom se bojujemo vsak dan

Kaj vse vpliva na spoprijemanje s stresom:
naši vedenjski vzorci (vzgoja, vrednote, nazori,
izkušnje, pričakovanja, potrebe),
osebnost (ekstravertiranost, sprejemljivost, vestnost,
čustvena nestabilnost, odprtost),
zdravstveno stanje (razvade in prehrana),
dedni dejavniki.

•
•
•
•

Delovno in čustveno izgorevanje, kamor spadajo
pretiran deloholizem, perfekcionizem ali pretirano
odzivanje na izgube ali kritiko, lahko privede do
psihofizičnega zloma, ki zahteva psihološko pomoč in
včasih tudi zdravljenje z zdravili.
Stres je naravna fiziološka in psihološka reakcija na
različne življenjske okoliščine. Odziv na stres je odvisen
od osebe do osebe. Kar nekomu povzroča stres, je lahko
drugemu v veselje. Stres je lahko dober ali slab. Dober
je tisti, ki nas motivira, poveča storilnost in kreativnost
ter nas zaščiti pred nevarnostjo. Slab stres pa je tisti,
ki traja tako dolgo, da procesi v telesu iztirijo in jih z
naravnimi uravnalnimi mehanizmi ni več mogoče spraviti
v ravnotežje.
Ko govorimo o kroničnem ali slabem stresu, govorimo
tudi o simptomih, ki kažejo na to, da moramo nekaj
spremeniti. Če jih spregledamo, nas lahko pahne v težke
bolezni in adrenalni zlom.
Tipični simptomi kroničnega stresa so:
znižanje storilnosti,
»megla v glavi«,
neustrezni odzivi (razdražljivost, anksioznost,
pretirana ješčnost ali izguba teka),
nezmožnost sprostitve in nespečnost,
glavoboli in utrujenost,
depresija,
motnje v prebavi, bolečine v prsih,
pogoste okužbe.

•
•
•
•
•
•
•
•
18
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Izgorevanje lahko nastopi tudi zaradi dolgotrajnega
pretiranega fizičnega dela ter športne vadbe, okužb,
neuravnotežene prehrane z inzulinskimi sunki
(pretiranega vnosa sladkorja in ogljikovih hidratov),
kronične bolečine, vnetij in alergij. Obema tipoma stresa
je skupno, da ju spremljajo enaki simptomi in da oba
povzročita neravnovesje hormonov.

1. Več stresa, manj želodčne kisline
Pri kroničnem stresu se telo sooča z dolgotrajno
povečano tvorbo stresnih hormonov, utišajo pa se
procesi, ki niso življenjsko ogrožajoči. Med njimi
sta tudi prebava in tvorjenje želodčne kisline, ki
dolgoročno vodita v začaran krog. Telo zaradi čezmerne
dejavnosti nadledvične žleze potrebuje več hranil, saj
se presnova močno poveča, dobi in izkoristi pa jih manj.
Več ko je adrenalina, manj je želodčne kisline, slabša je
prebava hrane v želodcu, dlje časa se zadržuje v njem,
kjer draži sluznico ter poveča njeno občutljivost. Pri tem
nastane napačen občutek, da imamo težave s povečano
kislino. Dejansko pa gre le za preobčutljivost živčnih
končičev v želodčni sluznici.
www.hisa-zdravja.si

Slika 3: Nadledvična (adrenalna) žleza – majhna, a življenjsko pomembna žleza
Sproščeni hormoni:
Vezivno tkivo

Mineralkortikoidi
(regulacija mineralov)

Nadledvična
žleza
Skorja

Glukokortikoidi
(regulacija glukoze)
Sredica

Androgeni
(sproščanje spolnih
hormonov)

Površina ledvice

Notranji del nadledvične žleze tvori dva pomembna
stresna hormona, adrenalin in noradrenalin, zunanji
del žleze pa izloča kortizol (hormon stresa), DHEA
(dehidroepiandrosteron), aldosteron in tudi dobršen del
spolnih hormonov (progesteron, estrogen, testosteron).

Pri ženskah pred menopavzo nadledvična
žleza proizvede približno 35 odstotkov
spolnih hormonov, po menopavzi pa polovico.
Kadar smo izpostavljeni dolgotrajnemu stresu, se
predhodnik hormonov pregnenolon porablja za tvorbo
pomembnejšega stresnega hormona kortizola, njegova
količina pa zato ne zadostuje za proizvodnjo drugih
hormonov.
Telo proizvaja kortizol (hormon skupine glukokortikoidov)
za zaščito pred stresom. Visok kortizol telo zavaruje
pred okužbo in pretiranim vnetjem, obenem pa zagotovi
energijo, saj pospeši metabolizem in nastajanje energije
v telesu (sprošča glukozo in maščobe). Od tod tudi
povišan holesterol, saj ga telo proizvaja za večjo
proizvodnjo pregnenolona.

Stresni hormoni
(sproščanje hormonov
simpatičnega živčevja)

Primeri:
Aldosteron
Kortizol,
kortikosteron,
kortizon
DHEA
(dehidroepiandrosteron)
Adrenalin,
noradrenalin

Nadledvičnemu zdravju lahko pomagamo tako, da:
krepimo svojo sposobnost za obvladovanje stresa,*
uživamo nepredelano, svežo hrano in vzdržujemo
stabilno raven krvnega sladkorja,**
spimo vsaj 7 do 8 ur na dan,
uživamo vitamin C in B ter magnezij,
uživamo maščobne kisline omega 3 in zelišča,
uživamo adaptogene rastline (ginseng, rožni koren,
ašvaganda).

•
•
•
•
•
•

*Kako krepiti svojo sposobnost za obvladovanje stresa?
Stresni odgovor najpreprosteje utišamo z dihanjem, saj
uravnava živčni sistem. Vdih poveča srčni utrip, izdih
pa ga zniža. Zato bomo utrip najučinkoviteje umirili, če
globoko vdihnemo in počasi izdihnemo. Najbolje bo,
če izdih traja enkrat dalj časa kot izdih. Ta cikel vdiha in
izdiha ponovimo večkrat na dan. Izdih bo do možganov
prinesel prijeten občutek in nas sprostil. Več jih bo,
bolj bo prijetno. Enak učinek lahko dosežemo tudi z
meditacijo, poslušanjem glasbe in izvajanjem joge.

Povečane količine kortizola vplivajo tudi na druge
hormone, kar se pri ženskah kaže z motnjami v
menstrualnem ciklu in neplodnostjo, pri obeh
spolih pa tudi v spremembi libida.
www.hisa-zdravja.si
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Po potrebi lahko poiščemo strokovno pomoč pri
usposobljenih psihoterapevtih, ki nam bodo pomagali
pri spremembi svojega odzivanja in dojemanja okolja.
Vse je stvar pogleda in vprašanje dojemanja ali z drugimi
besedami: pomagali vam bodo, da boste na stvari gledali
drugače. In rekli: Steklenica je napol polna, in ne napol
prazna. Ali: Vedno imam srečo. Namesto: Vedno imam
smolo.
**Kako vzdržujemo stabilno raven krvnega sladkorja?
Uživamo manjše obroke hrane z nizkim glikemičnim
indeksom. To so živila, ki v telesu po vnosu počasi dvigu–
jejo raven krvnega sladkorja. Sem spadajo na primer
polnozrnati izdelki, zelenjava in oreščki. Izogibati se je
treba sladkarijam, beli moki, belemu rižu ter kofeinu.

Slika 4: Stopnje obremenjenosti nadledvične žleze
1. STOPNJA
• čezmerna

2. Dnevno-nočni ritem kortizola
Kortizol naravno niha čez dan. Zjutraj je visok, zvečer pa
nizek, če nismo izpostavljeni pretiranemu stresu. Nizek
status kortizola zvečer omogoča nemoteno nastajanje
spalnega hormona melatonina, ki vas nežno pospremi v
spanec.

Stres botruje utrujenosti
Kortizol je lahko povišan in nad normalnimi mejami ves
dan, če smo dalj časa pod stresom, kratkoročno samo
v delu dneva, ko smo izpostavljeni stresu. Lahko pa je
prenizek že zjutraj in potem še ves dan. Trajno znižanje
je posledica kroničnega stresa in adrenalne izčrpanosti,
lahko pa sta vzrok tudi v dveh redkih bolezni: Adisonova
bolezen ali Cushingov sindrom.
Pri sumu na izčrpanje nadledvične žleze lahko naredite
test v pooblaščenem laboratoriju. Kortizol lahko
merimo zelo priročno brez pikanja tudi v slini. Vzorce
sline zbiramo čez dan ob določenih urah in jih nato
pošljemo v laboratorij. Še natančnejši podatek dobimo
z dodatnimi meritvami DHEA in spolnih hormonov.
Če test pokaže veliko količino kortizola tudi v večernih
urah, potem najverjetneje trpimo za kroničnim stresom.
Kortizola je namreč najmanj ravno zvečer, ko telo
potrebuje spanec.
20
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količina
kortizola

• veliko telesne
energije

2. STOPNJA

3. STOPNJA

• znižane
vrednosti
kortizola in
DHEA

• zelo znižane
vrednosti
kortizola in
DHEA

• utrujenost,
oksidativni
stres in vnetje

• popolna
izčrpanost,
psihofizični
zlom

Prva stopnja
Telo proizvede veliko količino kortizola kot odgovor
na vsakdanji stres. Tako se bori proti njemu. V stanju
kroničnega stresa nadledvična žleza ne more nehati
proizvajati kortizola in zato imamo lahko takrat veliko
energije. Čeprav je to kratkoročno koristno, je slabo na
dolgi rok.
Druga stopnja
Ko nadledvična žleza ne more več proizvajati kortizola,
posledično pride tudi do upada hormona DHEA, ki
je odgovoren za zaščito telesa pred nevarnimi vplivi
kortizola. Če je razmerje pomaknjeno v korist kortizola,
katabolni (razgradnja) in škodljivi del kortizola ni utišan.
Tretja stopnja
V tej stopnji pride do nadledvične izčrpanosti. Raven
DHEA in kortizola je nizka in zato tu navadno pride do
popolne izgube psihofizične kondicije, ki ji rečemo tudi
izgorelost. Povezana je z depresijo, tesnobo, paniko,
izgubo delovne sposobnosti ali srčno-žilnih zapletov.
www.hisa-zdravja.si

Kako lahko podpremo nadledvično žlezo?
Nadledvično žlezo lahko podpremo tudi z mikrohranili, ki
so ključna za izločanje stresnih hormonov, in z naravnimi
izvlečki, ki okrepijo tiste biokemijske procese v telesu,
ki v stanju stresa oslabijo. Običajno se pri stresu močno
poveča potreba po vitaminih skupine B in vitaminu C
ter magneziju, ki mu pravimo tudi protistresni mineral.
Ta je pomemben tudi za aktivacijo neaktivne oblike
vitamina D v aktivno, ki je ključna za uravnavanje
izločanja stresnih hormonov v nadledvični žlezi.
Med naravnimi izvlečki so za krepitev »stresnih«
žlez priljubljene adaptogene rastline, kot so na
primer Rhodiola, Elevterokok ali Ašvaganda. Naravni
pripomočki in hranila so koristni za blaženje simptomov,
trajne spremembe pa lahko dosežemo le z odpravo
vzroka.

Adaptogene rastline
Adaptogene rastline v vašem telesu iščejo neravnovesja
in jih odpravljajo, zato jim lahko rečemo tudi
superzdravniki. Tako pomagajo telesu, da se lažje
spopada s stresom.
Njihovo delovanje je podobno, med seboj pa se
razlikujejo po specifičnih učinkih. Ene bolj spodbujajo
odpornost, druge miselne sposobnosti in fizično
kondicijo, tretje pa so boljše za izboljšanje razpoloženja
– zmanjšajo živčnost in depresivno razpoloženje.

www.hisa-zdravja.si

1. Dišeča in očarljiva zdravilna rastlina –
rožni koren
Rhodiola ali rožni koren (Rhodiola rosea) je adaptogena
rastlina, ki je zelo cenjena v tradicionalni medicini
vzhodne Evrope in Azije. V Rusiji in skandinavskih
deželah jo intenzivno preučujejo in uporabljajo za
povečanje psihofizične moči že več desetletij. V kitajski
medicini pa jo tradicionalno
uporabljajo za blaženje
tesnobe in depresije.

Ko jo narežemo,
ima prijeten vonj,
podoben vrtnici, po
kateri je tudi dobila
ime. V sebi skriva
številne učinkovine,
med katerimi sta najbolj
poznani in preučeni rozavin
in salidrozid. Vsebnost teh dveh
se razlikuje glede na rastišče. Če želimo iz rastline
pridobiti aktivne snovi, moramo te najprej izolirati. Tem
izolatom rečemo izvleček, ki ga pridobimo tako, da
rastlino vmešamo v topilo. To je lahko voda, alkohol,
olje ali kaj drugega. Pravilno topilo izberemo tako, da
se seznanimo s tem, katera aktivna snov je topna v
katerem topilu.
Glede na izbrano topilo lahko torej dobimo izvlečke
brez aktivnih snovi ali z njimi. Z drugimi besedami, če
bomo rastline namakali v vodi in aktivne sestavine niso
topne v njej, potem vodni izvleček ne bo uporaben. Ker
se vsebnost učinkovin razlikuje tudi glede na rastišče,
izvlečke standardiziramo. To pomeni, da vedno dobimo
izvleček, ki ima enako kemijsko sestavo kot prejšnji.
Kakovostni pripravki iz rožnega korena so narejeni
iz izvlečka korenine rožnega korena, in ne iz prahu
zmlete korenine. Morajo biti standardizirani, saj je le
tako mogoče zagotoviti ustrezno vsebnost aktivnih
učinkovin. Te naj vsebujejo vsaj 3 odstotke rosavinov
in 1 odstotek salidrozidov, ki sami ali v kombinaciji z
rozavini delujejo antidepresivno.
VO D N I K Z A P R E M AG OVA N J E S T R E S A I N U T R U J E N O S T I
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Pri kakšnih težavah pomaga rožni koren?
Rožni koren je poseben po delovanju. Med
adaptogenimi lastnostmi bolj izrazito uravnava živčne
prenašalce v možganih (dopamin in serotonin) kot
imunski sistem in nadledvično žlezo. Deluje stimulativno
in izboljša odziv telesa na stres.

Koristi v športu in v času
študija pri povečanih
obremenitvah
Če se radi ukvarjate
s športom, lahko
rožni koren med
drugim tudi izboljša
kondicijo in omogoči
hitrejše okrevanje. V
stari Rusiji so, preden
so začeli delati poskuse
na steroidih, delali te z
rožnim korenom. Ugotovili
so, da so imeli olimpijski
tekmovalci veliko prednost pred drugimi, saj jim je
omogočila hitrejšo regeneracijo in večjo kondicijo.(27-29)

Rhodiola
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

Za prožen um in
krepko telo
Standardiziran izvleček rožnega
korena vzpostavlja ravnovesje v
telesu, ki je porušeno zaradi
stresa.
Za moč in kondicijo.
Pripomore k optimalni mentalni
in kognitivni aktivnosti.
Rastlinski antioksidant za
zaščito celic.
Veganska formula.

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.
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V eni od študij so ugotovili, da dnevno uživanje manjše
količine izvlečka rožnega korena v stresnih razmerah
izboljša tudi kognitivne funkcije, kot so jasno mišljenje,
kratkoročni spomin, računstvo in koncentracija.

Nočne izmene in mentalna izčrpanost
V raziskavi pri zdravnikih so opazili, da so se utrujenim
zdravnikom po jemanju rožnega korena (170 mg
standardiziranega izvlečka s 4,5 mg salidrozidov) v
primerjavi s kontrolno skupino izboljšali testi logike,
hitrost računanja in kratkoročni spomin.(30)

Življenje je lahko lepo in rožnato
Ugoden vpliv rožnega korena na uravnavanje
živčnih prenašalcev v možganih so dokazali z dvema
raziskavama.
V eni so primerjali placebo, večji in manjši odmerek
rožnega korena. Izboljšanje so opazili pri obeh
odmerkih po 6 tednih (340 in 680 mg) in ga primerjali
s placebom, pri tem pa so opazili, da večji odmerek
daje boljše rezultate. Dokazali so, da zmanjša simptome
depresije, uravna razpoloženje in izboljša spanje.(31)
V drugi pa so njeno delovanje primerjali s sertralinom,
zdravilom za depresijo, in učinke primerjali s placebom.
Rezultate so ocenjevali po 12 tednih. Pri obeh
skupinah so dokazali izboljšanje razpoloženja. Pri
sertralinu (50 mg) so bili učinki sicer večji, vendar so
zaznali tudi več stranskih sopojavov, kot so slabost,
sprememba teka in spolna disfunkcija. Pri obeh so
zaznali blago razdražljivost, ki je posledica njenega
stimulativnega delovanja. V raziskavi so uporabili 340
mg standardiziranega izvlečka.(32)

Kaj je treba vedeti pri uživanju
rožnega korena?

Rožni koren lahko varno uporabljamo do štiri
mesece. Ker deluje stimulativno, lahko povzroči
blago razdražljivost in zmoti spanec, če ga jemljemo
zvečer. Polni učinki se pokažejo po približno 6
tednih redne uporabe, manjši pa že takoj.

www.hisa-zdravja.si

2. Elevterokok – naravni tonik sibirskih
gorovij

Uporabljamo ga pri:
utrujenosti in fizični šibkosti, še posebno pri
starejših ljudeh,
za izboljšanje koncentracije in miselnih sposobnosti,
krepitev imunskega sistema,
okrevanje po daljših boleznih.

•
•
•
•

Kaj je treba vedeti pri uporabi elevterokoka?

Elevterokoku rečemo tudi sibirski ginseng. Kljub imenu
ta rastlina, strogo rečeno, sploh ni ginseng. Sibirski
ginseng je po delovanju podoben korejskemu ginsengu
(Panax ginseng). Je bistveno cenejši in deluje nekoliko
manj stimulativno, najdemo pa ga v gorskih predelih
severovzhodne Azije. Je lesnato grmičevje in ga tako
kot rožni koren uvrščamo med adaptogene rastline.

Pri kakšnih težavah uporabljamo ginseng?
Od rožnega korena se razlikuje po tem, da ima
izrazitejšo imunostimulativno delovanje in močneje
deluje na nadledvično žlezo. To nam omogoči, da
zdržimo več, imamo več energije in lažje premagujemo
stres. Z drugimi besedami, uravnoveša sproščanje
stresnih hormonov v telesu in krepi organe, ki te
hormone tvorijo – hipofizo, hipotalamus in nadledvično
žlezo. Ti učinki so povezani tudi z boljšo koncentracijo
in delovno zmogljivostjo. Zaradi številnih učinkovin
natančen mehanizem delovanja še danes ni pojasnjen.(29)
www.hisa-zdravja.si

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

V številnih člankih in monografijah se pri elevterokoku
navaja opozorilo, da ni primeren za bolnike s
hipertenzijo oziroma visokim krvnim tlakom. Ta trditev
nima znanstvene osnove in je napačna, saj redki
dokumentirani viri ne dokazujejo vzročne povezave
hipertenzije z uživanjem elevterokoka. Avtorji
preglednega in raziskovalnega članka domnevajo, da
se je ta omejitev pojavila zaradi neustreznega prevoda
ruske dokumentacije.(33) Elevterokok se lahko varno
uporablja do 3 mesece.

Eleuthero sibirski ginseng

Rastlinski adaptogen, ki telo ščiti
pred različnimi stresorji.
Za podporo umskim in
telesnim zmogljivostim
ob šibkosti, izčrpanosti in
utrujenosti.
Pripomore k adaptogeni
aktivnosti.
Pomaga pri okrevanju in
rehabilitaciji.

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.

BREZPLAČNA ŠTEVILKA:

VO D N I K Z A P R E M AG OVA N J E S T R E S A I N U T R U J E N O S T I

|

23

Pogosto spregledan vitamin B12

Številnim starejšim primanjkuje tako vitamina B12
kot folne kisline. Oba vitamina sta med drugim
pomembna tudi za tvorbo nevrotransmiterjev, ki
uravnavajo razpoloženje in druge intelektualne funkcije.
Pomanjkanje teh dveh je v starosti pogost razlog za
poslabšanje ali nastanek depresije, dolgoročno pa se
lahko razvijejo hude in nepopravljive poškodbe na
živcih v možganih. Vitamin B12 je namreč pomemben
pri nastanku vlažnega oljnatega ovoja živcev – mielina,
ki nastaja iz holina. Holin je organska snov, iz katere
nastajajo celične membrane in živčni prenašalec
acetilholin.
Dolgotrajno in tiho pomanjkanje vitamina B12, ne da
bi to kakorkoli čutili, lahko traja nekaj let. Poškodbe
mielina nastajajo počasi. Pri tem prihaja do kratkih stikov
pri posredovanju živčnih impulzov, kar lahko povzroči
podobne simptome, kot jih poznamo pri multipli
sklerozi.
Omembe vredno količino vitamina B12 najdemo v mesu,
predvsem v drobovini, zelo malo pa v fermentiranih
živilih. B12 namreč proizvajajo nekateri mikroorganizmi.
Pomanjkanje vitamina B12 se lahko kaže v:
težavah z ravnotežjem in koordinacijo,
težavah s spominom in koncentracijo,
ščemenju ter pekočem občutku v nogah in rokah,
inkontinenci, impotenci,
tresenju in demenci,
poslabšanem vidu,
depresiji in poslabšanju psihoze.

•
•
•
•
•
•
•

Pomanjkanje B12 se odraža tudi z utrujenostjo in
izčrpanostjo, slabokrvnostjo ter oslabljenim imunskim
sistemom.
24
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1. Vitamin B12, vodotopni vitamin z
najbolj zapleteno absorpcijo
Za zdravje potrebujemo le nekaj mikrogramov vitamina
B12. Ker je tako pomemben, si telo naredi v jetrih
nekajletne zaloge. Sčasoma pa lahko skopnijo, čeprav
uživamo prehrano, ki vitamin vsebuje. Njegova pot
od ust do krvnega obroka je zelo zapletena. Pogoj
za njegovo absorpcijo so zdravo črevesje in želodec
ter primerna količina želodčne kisline ter želodčnega
encima pepsina. V želodcu se pod vplivom kisline
odcepi od beljakovin in veže na intrinzični faktor –
prenosno beljakovino, ki jo tvori želodec. Ta beljakovina
vitamin odnese v črevesje, tam pa se pod vplivom
encimov trebušne slinavke znova odcepi in absorbira.

Dobro je vedeti:
da se del vitamina B12 absorbira
tudi pasivno (neodvisno od glavne
absorpcijske poti), zato lahko tudi z visokim
oralnim odmerkom (1000 µg) vitamina B12
dosežemo, da se njegove zaloge sčasoma
znova napolnijo. Vitamin B12 ni strupen in je
varen za uporabo tudi v velikih odmerkih.

www.hisa-zdravja.si

2. Kako dokažemo njegovo
pomanjkanje?

• ljudje, ki jemljejo zaviralce izločanja kisline več kot 12

Preventiva in zgodnje odkrivanje pomanjkanja sta
ključna za preprečevanje trajnih okvar živčevja,
oslabelosti in bolezni zaradi hematoloških in nevroloških
zapletov. Vrednosti vitamina B12 v serumu ne pokažejo
zalog v tkivih, so pa dober podatek za preverjanje stanja
in nadaljnje preiskave. Znanost si še ni enotna glede
referenčne vrednosti za pomanjkanje. Nekateri avtorji
menijo, da ga je dovolj nad 400 pg/ml, drugi pa trdijo,
da je zdrava vrednost šele pri 450 pg/ml.(34, 35)

•

Zaloge vitamina B12 v jetrih lahko uspešno napolnite z
dnevnim jemanjem velikih odmerkov (1000 µg) vitamina
B12. Najbolje ga je jemati samostojno, brez obroka, da se
poveča njegov izkoristek.
Daljše ko je pomanjkanje ob že izraženih kliničnih
simptomih, dalj časa traja, da se stanje po popravljeni
krvni sliki izboljša. Uspešnost dopolnjevanja vitamina
B12 je dobro preveriti v laboratoriju.
Kdo bi moral še posebej paziti na zaloge B12:
vegetarijanci in vegani,
alkoholiki, bolniki s kroničnimi vnetnimi črevesnimi
boleznimi in tisti, ki imajo megaloblastno anemijo
diabetiki, ki jemljejo metformin (zdravilo za diabetes)
več kot 4 mesece,

•
•
•

www.hisa-zdravja.si

4. Katere oblike vitamina najdemo v
prehranskih dopolnilih?
Vitamin B12 (kobolamin) se v dopolnilih skriva pod
različnimi imeni. Najdemo ga kot cianokobolamin,
hidroksikobolamin, metilkobolamin ali adenokobolamin.
Za odpravljanje pomanjkanja vitamina B12 je
hidroksikobalamin boljši od cianokobalamina, nekatere
raziskave pa kažejo, da je metilkobalamin najboljši za
odpravljanje okvar živčevja. To je namreč oblika, ki lahko
preide krvno-možgansko pregrado. Poleg tega je to tudi
aktivna oblika vitamina B12, ki zaobide številne korake
v presnovi, zaradi česar je njegov izkoristek neodvisen
od njene zmogljivosti. Po nekaterih podatkih se v tkivih
zadrži približno trikrat dlje kot cianokobolamin.(35)

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

3. Kako jemljemo vitamin B12?

mesecev (mednje spadajo antihistaminiki H2 ali
zaviralci protonske črpalke),
starejši, zlasti tisti z želodčnimi in črevesnimi obolenji.

Vitamin B12
Naravna oblika B12 metilkobalamin z visoko
stopnjo absorpcije.

Okusne žvečljive
tablete.
Vitamin B12 prispeva k:
delovanju živčnega
sistema,
zmanjšanju utrujenosti
in izčrpanosti.
Veganska formula.

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.

BREZPLAČNA ŠTEVILKA:
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Vitamini B, pomočniki pri proizvodnji energije,
celične obnove in rasti ter zdravih živcev
V to skupino spada osem vitaminov, ki poleg
pospeševanja obnove celic uravnavajo naše
razpoloženje, omogočajo normalno delovanje
možganov in nastajanje energije. Vključeni so v številne
presnovne procese, ki nam prinašajo življenjsko energijo.
Njihovo delovanje se v telesni presnovi močno prepleta,
zato jih je najbolje jemati skupaj, v kompletu, ki mu
rečemo tudi B-kompleks.
Pomanjkanje vitaminov B-kompleksa se kaže na
različne načine. Med njimi so:
neustrezno delovanje živčevja in možganov,
razpokane ustnice in koža, ranice v ustnih kotičkih,
kožne spremembe in vnetje kože ter ustnic,
slabokrvnost,
pekoča stopala,
srčno popuščanje.

•
•
•
•
•
•

Od vitamina B1 ali tiamina je odvisen prenos živčnih
dražljajev v srcu in tistih, ki potekajo od možganov do
mišic. Pomemben je tudi v presnovi ogljikovih hidratov
do glukoze, glavne hrane za živce in sive celice. Če
ga primanjkuje, bomo utrujeni in razdražljivi in lahko
se zgodi, da izgubimo tudi sposobnost nadzora nad
motoriko, zaradi česar bodo naši gibi nerodni in
neusklajeni. Vitamin B1 namreč omogoča, da se živčni
prenašalec acetilholin ne razgradi prehitro. Če ta
prehitro izgine iz živčnih povezav, oslabijo tudi spomin,
koncentracija in sposobnost učenja.
B2 ali riboflavin je rumeno obarvan vitamin, ki
nadzira vse faze nastajanja energije v telesu. Pod
njegovo taktirko zgorevajo maščobe v energijo. Če
ga primanjkuje, se presnova upočasni, imamo težave
z izgubljanjem maščobnih zalog pri hujšanju, se hitro
utrudimo pri športni aktivnosti in smo pogosteje utrujeni.
B3 ali niacin je tako kot riboflavin pomemben za
nastanek energije, popravljanje poškodb dednega
26
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materiala, globoko pa posega tudi v presnovo živčnih
prenašalcev, ki uravnavajo našo duševnost. Ker je tako
izjemno pomemben za celično presnovo (sodeluje
v najmanj 200 encimih), ga naše telo celo izdela iz
aminokisline triptofan. Na niacin se je dobro spomniti, ko
smo nespeči, nemirni in depresivni, saj telo triptofan, iz
katerega nastajata hormona sreče (serotonin) in spanja
(melatonin), prednostno predeluje v niacin.
B5 ali pantotenska kislina tako kot drugi vitamini
skupine B sodeluje pri nastajanju energije in hormonov
sreče. Spodbuja tudi nadledvično žlezo k izločanju
protivnetnih hormonov. Najdemo jo skoraj v vsakem
živilu, zato pomanjkanje ni ravno pogosto. Pri predelavi
živil se dobra polovica pantotenske kisline izgubi.
Tipičen znak njenega pomanjkanja poleg utrujenosti in
psihičnih težav je občutek pekočih stopal.
B6 ali piridoksin je ključen pri razgradnji in tvorbi
različnih beljakovin, zato je izjemno pomemben v tistih
delih telesa, kjer se tkivo hitro tvori in obnavlja. Take
so imunske celice, celice kože, črevesja in želodčne
celice. Sodeluje pa tudi pri izgradnji mišične mase (tvori
beljakovine iz aminokislin) ter živčnih prenašalcev
(serotonina, dopamina, noradrenalina), ki vplivajo na
www.hisa-zdravja.si

B9 ali folna kislina je
pomembna za normalno
delovanje naše psihe,
saj sodeluje pri nastajanju
živčnih prenašalcev, poleg
tega pa je potrebna za nastajanje
novih celic. To je pomembno
pri regeneraciji tkiv po poškodbah ali
nastajanju imunskih celic, pomembna je tudi v srčnožilni preventivi, saj zmanjšuje nastajanje homocisteina,
presnovka, ki škodljivo vpliva na stene krvnih žil.
Folate najdemo v sveži zelenolistni zelenjavi in sadju,
bogat vir pa je tudi drobovina. Dobro je vedeti, da
so naravni folati na povišani temperaturi nestabilni,
zato se pri toplotni pripravi hrane velik del uniči. Bolj
obstojna oblika folatov je folna kislina. Ta se mora v
nasprotju z naravnimi folati v telesu preoblikovati v
obliko, ki lahko vstopa v presnovne procese. Ker je to
preoblikovanje skromno, sploh če imamo degeneriran
encim za pretvorbo, je za človeka še vedno najboljši vir
folne kisline naravni folat. Količino folne kisline v telesu
močno zmanjša uporaba kontracepcije in hormonske
nadomestne terapije, zato je dopolnjevanje prehrane
s folati, sploh pred načrtovano zanositvijo, izjemno
pomembno.
Biotin je vodotopni vitamin B-kompleksa, ki ga v
manjših količinah najdemo v različni hrani, tvori pa
ga tudi zdrava črevesna mikrobiota. Pomanjkanje
biotina najprej prizadene kožo, ki se kaže v obliki
dermatitisa, pojavijo se tudi krhki nohti, po daljšem
času pomanjkanja pa nastopijo še izguba apetita in
las, povečana občutljivost na bolečine, utrujenost ter
duševna otopelost.
www.hisa-zdravja.si

B12 ali kobalamin je vitamin z najbolj zapleteno
absorpcijo v telesu. Pogosto ga primanjkuje ljudem,
ki imajo težavo s prebavo hrane (pomanjkanje
želodčne kisline in prebavnih encimov) in
vnetji prebavil, starejšim ljudem ter tistim, ki
dolgotrajno jemljejo zdravila proti kislini ali
metformin, zdravilo za zniževanje krvnega
sladkorja. Ker ga najdemo večinoma v
hrani živalskega izvora, so primanjkljaju
podvrženi tudi vegetarijanci. Pomanjkanje
se kaže s slabokrvnostjo, psihiatričnimi in
nevrološkimi težavami, slabim spominom
in poslabšanjem vida.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

razpoloženje, motivacijo, spanje in
ustvarjalnost ter umirjenost. Pomoč
pri regeneraciji hitro delečih celic
je izjemno pomembna po
kemoterapijah, pri črevesnih
obolenjih, okužbah, driski
ali poškodbi želodčne
sluznice.

Utrujeni? Nič več!
B-50 kompleks
Močna formula za
energijo in živce

Vitamini skupne B prispevajo k:
zmanjševanju utrujenosti
in izčrpanosti,
delovanju živčnega ter
imunskega sistema.
Veganska formula.

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.

BREZPLAČNA ŠTEVILKA:

Dopolnjevanje prehrane z vitamini B-kompleksa
je dobrodošlo takrat, ko smo izpostavljeni
dolgotrajnem stresu, povečanim umskim in
fizičnim naporom, pogosto pa teh vitaminov
primanjkuje tudi alkoholikom ter starejšim
ljudem. Večje potrebe po vitaminih B imajo tudi
ženske, ki jemljejo kontracepcijske tablete ali
nadomestno hormonsko terapijo.
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Možgane zastrupljamo vsak dan

Dnevno se srečujemo z različnimi strupi v različnih
oblikah. Ene vdihujemo, druge nanašamo na kožo, tretje
pa pojemo. V tem košu so plesni na steni in v hrani,
toplotno obdelana hrana, konzervansi, ribe z veliko
vsebnostjo živega srebra, ličila, dezodoranti, kreme,
detergenti, življenje v mestu ali ob avtocesti. Če k temu
dodamo še zapeko in premajhen vnos tekočin, potem
si lahko odgovorimo na vprašanje, v kolikšni meri smo
izpostavljeni strupom. Nekateri se izločajo skozi kožo s
potenjem, drugi skozi blato, tretji skozi urin. Popolnoma
logično je, da bomo s savnanjem, telesno aktivnostjo,
rednim odvajanjem in pitjem tekočine vse procese
izločanja strupov pospešili. Telo pa pri tem lahko
podpremo tudi z dodatki nekaterih antioksidantov ali
rastlin oziroma izvlečkov (silimarin, kurkuminoidi, sladki
koren in podobno).

1. Svinec, težka kovina, ki se ji težko
izognemo
Svinec prejmemo v telo bodisi s hrano (lončena posoda,
moka iz domačega mlina) bodisi vodo (svinčene cevi),
lahko pa je prisoten tudi v delovnem (rudnik, kemična in
metalurška industrija, livarstvo, varilstvo, zlatarstvo) in
življenjskem okolju (izpušni plini).
28
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Ste vedeli, da se svinec iz krvi naloži v lase, zobe ter
kosti in tam ostane več desetletij? Lase preprosto
odstrižemo, zobe lahko populimo, kakšen je njegov vpliv
na biokemične procese v kosteh, pa je uganka.
Nekaj svinca zaide tudi v mehka tkiva (ledvice, jetra,
živčevje). Na srečo se iz njih izloči v nekaj mesecih,
vendar pa tam lahko naredi nepopravljivo škodo. Sploh
če je lasten obrambni sistem pred strupi oslabljen zaradi
različnih bolezni ali preobremenjenosti jeter.
Simptomi, ki so posledica živčevja, preobremenjenega
s strupi, so utrujenost, zmanjšan libido, razdražljivost
in nespečnost, bolečine v mišicah ter sklepih.

2. Moč vitamina C pri razstrupljanju
Vitamin C je pomemben antioksidant v telesu in redki
poznajo njegovo moč razstrupljanja pri obremenitvi s
svincem. Vitamin C dokazano pospešuje izločanje svinca
iz telesa. Povezavo med ravnijo vitamina C in svinca v
krvi so opazovali v ameriški nacionalni raziskavi, ki je
trajala 6 let, sodelovalo pa je več kot 19 tisoč ljudi.(36)
Povečano izločanje svinca s pomočjo vitamina C so
dokazali tudi z raziskavo pri kadilcih. Ena skupina
preiskovancev je uživala 200, druga 1000 mg vitamina
C, tretja pa nič. Pri skupini, ki je prejela 1000 mg
www.hisa-zdravja.si

Vitamin C
S šipkom in postopnim
sproščanjem
Vitamin C ima vlogo pri
zaščiti celic pred
oksidativnim stresom.
Prispeva pa tudi k delovanju
živčnega sistema in
zmanjševanju utrujenosti
ter izčrpanosti.
Veganska formula.

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.

BREZPLAČNA ŠTEVILKA:

3. Antioksidativna moč glutationa
Glutation je majhna beljakovina, ki nastaja v telesu in je
izjemno pomembna za vse faze razstrupljanja, zaščito
celičnih mitohondrijev in imunski sistem. Ker lahko
deluje tudi kot kelator, poveže težke kovine (živo srebro,
svinec in podobno) v komplekse in tako zmanjša njihovo
toksičnost. Glutation toksine naredi bolj vodotopne
in s tem omogoči, da se lažje izločijo iz telesa. Je
glavni celični antioksidant, ki močno zaščiti celice pred
poškodbami s prostimi radikali, hkrati pa obnavlja tudi
druge celične antioksidante (vitamin C in E), ki tako kot
glutation varujejo celice pred poškodbami. Vitamin C se
v njegovi prisotnosti lahko obnovi in ponovno uporabi,
podobno pa tudi vitamin E, ki ščiti maščobne dele celic.
www.hisa-zdravja.si

Žal s staranjem celične
ravni glutationa
upadajo, zato so
starejši še toliko bolj
občutljivi na povečan
napad prostih
radikalov. Manjše
količine glutationa v
celicah pa imajo tudi
diabetiki, alkoholiki, ljudje s
čezmerno težo, tisti, ki jemljejo
nekatera zdravila (antidepresivi,
opiati, antimalariki) in hipertoniki. Zdi se, da večina ljudi
s kroničnimi vnetnimi boleznimi. Ti so zaradi blagega
vnetja še bolj ranljivi, saj vnetje slabi živčevje in tako še
zmanjša njihovo odpornost proti strupom.(38)
Zaloge glutationa pri imunsko oslabljenih starejših
ljudeh lahko izboljšamo tudi z glutationom v kapsulah v
reducirani obliki. Z rednim nekajmesečnim jemanjem 250
mg glutationa lahko uspešno povečamo njegove zaloge
v različnih tkivih, s čimer podpremo njihovo funkcijo,
energijo ter antioksidativno zaščito. V povprečju so se v
raziskavi te zaloge v tkivih povečale do 29 odstotkov.(39)

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

vitamina C, je količina svinca v plazmi padla kar za
81 odstotkov. Nižji, 200-miligramski odmerek pa
tega učinka ni imel.(37) Gramski odmerek vitamina
C pri kadilcih, kot so ugotovili, bo poleg manjše
obremenitve s svincem dodatno doprinesel še k
povečanju energije, saj vitamin C pospešuje tudi
presnovo in tvorbo živčnih prenašalcev v možganih.

Glutation
Reducirana in aktivna oblika
glutationa, z visoko stopnjo
biorazpoložljivosti.
Veganska formula.

Setria je vodilni svetovni
proizvajalec ultra-čistega
naravnega glutationa z več
kot 70-letno tradicijo.

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.

BREZPLAČNA ŠTEVILKA:
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Kurkuma, zakladnica učinkovin
za mladostne možgane
Različne težave z možgani imajo verjetno
skupne sprožilnike. Številne degenerativne
bolezni možganov pripisujemo poškodbi
mitohondrijev. To so celične organele, v
katerih nastaja energija. Obenem so tudi
vir prostih radikalov, zaradi česar se
sami poškodujejo. Te poškodbe so tudi
zgodnji dogodek v razvoju degenerativnih
poškodb v možganih, kot je Alzheimerjeva
demenca. Možgani imajo pred prostimi
radikali lastne zaščitne mehanizme. Te, ki
sprožijo sintezo lastnih celičnih antioksidantov,
lahko spodbudijo nekatere naravne snovi. Med
njimi so kurkuminoidi iz kurkume, maščobne kisline
omega 3, silimarin iz pegastega badlja, alfalipoična
kislina, Q10, bromelain in eksogeni viri žvepla ter spojine
v kavi, kar je odlična novica za ljubitelje kave.(40) Te
snovi v živčnih celicah spodbudijo notranjo proizvodnjo
antioksidantov, kot je glutation, ter nastanek drugih
zaščitnih kemičnih snovi, ki povečajo razstrupljanje in
ublažijo vnetje.

1. V podzemnem delu kurkume se
skrivajo dragocene učinkovine
Kurkumo uvrščamo med ingverjevke. Uporablja se njen
podzemni del, korenika, ki poleg pigmentov, proteinov in
škroba vsebuje izjemno dragocene učinkovine. Služi kot
barvilo, začimba za izboljšanje okusa ali kot konzervans
za podaljšanje svežine živilom, saj ščiti živila pred
oksidacijo in tako preprečuje žarkost maščob ter druge
načine razkrajanja. V kuhinji uporabljamo posušeno
in zmleto koreniko, v nutricistiki pa izvlečke, saj se
dragocene učinkovine v kurkumi slabo absorbirajo.
Da lahko upravičeno govorimo o koristnih sistemskih
učinkih kurkume, mora v kri preiti veliko aktivnih
sestavin, ki čim dlje krožijo po krvi. Na trgu so različni
izvlečki s kurkuminom ter kompleksnejši, ki vsebujejo
še druge sestavine kurkume, ki zaokrožijo ter povečajo
delovanje kurkumina.
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Kitajska in indijska kultura že tisočletja uporabljata
različne pripravke s kurkumo za različne vnetne bolezni,
pri nas pa se medicina z njo intenzivno ukvarja šele
zadnjih nekaj desetletij. Največ pozornosti so dolgo
posvečali le eni učinkovini – kurkuminu. Danes vemo,
da bolje deluje zaokrožena celota biološko aktivnih
molekul. V koreniki kurkume jih je več kot 250, med
njimi pa je vsaj 37 takih, ki delujejo protivnetno. Te snovi
delujejo na vsa tkiva in živčevje. Z njimi urejamo prebavo,
razstrupljamo, blažimo bolečinske simptome in vnetja ter
pospešimo razstrupljanje. Ker povečajo nastajanje lastnih
celičnih antioksidantov, delujejo tudi nevroprotektivno.
Za zaščito pred Alzheimerjevo demenco kurkumin
svetujeta tudi dva priznana zdravnika, nevrologa dr.
David Perlmutter in dr. Dale Bredesen.

2. Kurkuma za dobro voljo brez
stranskih učinkov
V medicinski knjižnici najdemo številne raziskave, med
njimi tudi take, ki ustrezajo modernim standardom
www.hisa-zdravja.si

raziskav. Zanimiva je raziskava, v kateri so primerjali
antidepresivni učinek kurkuminoidov, sinteznega
antidepresiva fluoksetin in njune kombinacije. Ugotovili
so, da je bila kombinacija učinkovitejša od samostojnega
jemanja kurkuminoidov ali fluoksetina. Skupini, ki sta
jemali posamična pripravka, sta se odzivali podobno
boljše, le da s kurkuminoidi niso zaznali stranskih
učinkov.(39) Do podobnih spoznanj so prišli tudi v drugi
raziskavi, v kateri so poleg vprašalnika v krvi in slini
izmerili tudi vnetne markerje (interlevkin 1β, TNFα,
BDNF, kortizol v slini). Ugotovili so, da kurkumin blaži
depresijo, povezano s stresom, in celo poveča izločanje
možganskega rastnega hormona – BNDF, ki spodbuja
nevrogenezo ali rast živčnih celic.(40)

3. Tehnološko napredni izvlečki
kurkume

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

Dobro topne in biorazpoložljive izvlečke kurkuminoidov
najdemo v različnih izdelkih. Taki, ki so posebni po tem,
da poleg kurkuminoidov vsebujejo še druge sestavine
kurkume in z njimi tvorijo komplekse, pa so redkejši. Ti
kompleksi so nevidni jetrnim encimom, zato kurkumin
težje preide v obliko, ki jo ledvice hitro izločijo. Taka

aktivna in prosta oblika kurkumina pa lahko zato dlje
časa kroži po krvi in se dostavlja v oddaljena tkiva.
Pogostejši izvlečki so tisti, ki so jim dodani različni
pospeševalci absorpcije, ki niso vedno najbolj prijazni
prebavilom, pa tudi taki, ki so s posebnimi postopki
mikronizirani ali vpeti v bolj topne komplekse z drugimi
kemijskimi spojinami.

4. Previdnost pri uporabi izvlečkov
kurkume
Koncentrirani izvlečki spodbujajo izločanje žolča
in njegovo krčenje, zato se odsvetujejo pri zapori
žolčevodov. Previdnost pri uživanju izvlečkov je
potrebna tudi pri velikih žolčnih kamnih, saj se ti lahko
zataknejo v žolčevodu in povzročijo zastoj žolča ter
žolčnih kislin.(41)
Po nekaterih podatkih v literaturi je potrebna previdnost
pri jemanju kurkuminoidov pri zdravilih, ki zavirajo
strjevanje krvi. Tega učinka niso potrdili v raziskavah
na ljudeh, niti pri živalih. Ker pa se vsak človek
odziva drugače, se o uživanju kurkume pogovorite z
zdravnikom ali s farmacevtom.

Izberite napredno in učinkovito obliko kurkume
Curosome kurkumin
Sodobna transportna oblika celostnega izvlečka kurkume.
Kurkumin:
• pomaga pri obvladovanju vnetnih procesov v telesu,
• stimulira proizvodnjo prebavnih telesnih tekočin,
• podpira funkcijo jeter in žolčnika ter pripomore k boljši prebavi maščob.

Skrivnost je v odlični absorpciji.
Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.

www.hisa-zdravja.si
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Hiša zdravja v službi vašega zdravja
Želja prav vsakega od nas je ohranjati zdravje in dobro počutje. Hiša Zdravja je v svoji skoraj 20-letni
zgodovini postala sinonim kakovosti, strokovnosti in odlične ponudbe. Zahtevnim uporabnikom
ponujamo širok izbor kozmetike in prehranskih dopolnil priznanih blagovnih znamk. Med najbolj
prepoznavnimi so visoko kakovostna, cenovno dostopna in zaupanja vredna naravna prehranska
dopolnila NOW, ki so v slovenskih lekarnah in specializiranih prodajalnah prisotna že vrsto let.
Proizvajalec NOW Foods že od leta 1968 sledi in narekuje svetovne trende na področju prehranskih dopolnil.
Njihovo glavno vodilo je ponuditi naravne, varne in učinkovite izdelke visoke kakovosti, za ohranjanje in
podporo zdravju. V Sloveniji je na voljo že preko 100 različnih izdelkov NOW.
V Hiši zdravja ponudbo dopolnjujejo še ostala visoko kakovostna prehranska dopolnila in izbrana kozmetika:
• Sodobna oblika liposomskih izdelkov CureSupport in Ascolip z boljšo biorazpoložljivostjo v telesu,
• Inovativna prehranska dopolnila nemške kakovosti, Avitale, v praktičnih enoodmernih vrečkah za
direktno zaužitje, brez vode.
• Fruit of the Earth, negovalna kozmetika na osnovi aloe vere,
• naravni deodoranti Crystal brez aluminijevega klorohidrata,
• Blue Cap, vrhunska kozmetika za nego občutljive kože ob atopijskem dermatitisu in luskavici,
• Glizigen, priznana kozmetika za nego kože in sluznic pri virusnih okužbah,
• 100 % bio Noni sok Ayursana.

Ste kdaj pomislili, da je pomembno tudi, česa prehranska dopolnila ne vsebujejo?
Pri izbiri izdelkov smo zelo selektivni, zato v nobenem našem prehranskem dopolnilu ne boste našli umetnih
ali potencialno škodljivih sestavin, kot so: težke kovine, gensko spremenjeni organizmi (GSO), sintetični
vitamin E, umetna sladila in barvila; kot je belo barvilo, titanov dioksid (E171), ki naj bi bilo potencialno
kancerogeno.

S pogumom in strastjo gradimo zgodbo zaupanja vrednih blagovnih znamk, za
podporo zdravju in dobremu počutju. Pri izbiri smo zelo selektivni, odločamo se
le za naravne in učinkovite izdelke, brez nepotrebnih umetnih dodatkov.
Strokovnost na prvem mestu
Zavedamo se zahtevnosti področja prehranskih dopolnil in ne želimo vašega zdravja prepustiti naključju.
Zato vam je na brezplačni telefonski številki 080 80 12 vsak delavnik med 8.00 in 16.00 uro na voljo naša
strokovna podpora mag. Urška Strlekar, mag. farm. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami na tem področju
vam bo z veseljem pomagala s strokovnimi nasveti.

Bodite zahtevni. Za vaše zdravje gre!
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Jože Marolt,
direktor

www.hisa-zdravja.si

Kakovost, ki prepriča.
Naravne sestavine, ki res delujejo.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

NARAVNO

PREVERJENA BREZ TITANOVEGA
KAKOVOST
DIOKSIDA (E171)

Za ohranjanje zdravja in dobrega počutja NOW za vas ustvarja
naravna, visoko kakovostna ter dostopna prehranska dopolnila.
• Skrbno izbrane naravne surovine iz zemlje in morja.
• Natančno nadzorovana kakovost, potrjena s svetovno priznanimi certifikati.
• 53-letna tradicija, podprta s strokovnim znanjem in trendi nutricionistike.
Izberite varnejše in kakovostnejše! V prehranskih dopolnilih NOW ne boste našli: težkih kovin, gensko spremenjenih organizmov (GSO), umetnih sladil in barvil - npr. titanovega dioksida (beli pigment ali E171).
Ste vedeli, da je titanov dioksid potencialno kancerogen? V Franciji so ga s 1. 1. 2020
že prepovedali kot sestavino v hrani in prehranskih dopolnilih, za njegovo prepoved
pa se od lani zavzema tudi Zveza potrošnikov Slovenije.

Ker niso vsa prehranska dopolnila enaka,
izberite naravno, izberite NOW.

Danes je NOW eno od vodilnih podjetij na področju naravnih
prehranskih dopolnil, prehranske znanosti in razvoja tehnologij,
kakor tudi dobitnik številnih nagrad.
BREZPLAČNA ŠTEVILKA:

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.
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Vodnik je namenjen ozaveščanju in ne more nadomestiti
strokovnega nadzora nad zdravjem.

www.hisa-zdravja.si

Zmagovalna moč vitamina C!
Klinično preverjen liposomski vitamin C.

Vitamin C ima vlogo pri delovanju
imunskega sistema, zaščiti celic pred
oksidativnim stresom in prispeva k
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

5 razlogov zakaj vitamin C ASCOLIP®:
Izjemno učinkovita dostavna oblika vitamina C,
doseže 70 % višjo koncentracijo vitamina C v krvi in
se 2-krat dlje časa zadržuje v krvnem obtoku,
natančno odmerjanje in preprosta uporaba,
praktično za na pot.
V primeru povečanih potreb izberemo liposomsko obliko, ki ščiti vitamin C pred razgradnjo v prebavilih, varuje
želodčno sluznico pred draženjem in omogoča večjo biorazpoložljivost.

Brez alkohola, glutena, GSO, sladkorja in umetnih sladil.
Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.
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Bodite zahtevni.
Za vaše zdravje gre!
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