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Vodniku na pot
Vesela sem, da se je moja kariera začela v laboratoriju za kakovost in nadaljevala v razvoju zdravil. Pri tem sem sodelovala z
raznimi strokovnjaki in pridobila dragocena znanja iz tehnologije in stabilnosti zdravil. Ta znanja so mi koristna tudi v svetu
prehrane, v katerem sem že več kot deset let, zato še posebej cenim proizvajalce prehranskih dopolnil, ki se držijo strogih
standardov farmacevtske industrije (dobre proizvodne prakse), ki omogočajo, da je v proizvodnji teh dopolnil čim manj napak.
Seveda za varnost ni ključna le kakovost. Pomembno je, da se oseba posvetuje s strokovnjakom, še posebno, kadar jemlje zdravila
in želi uporabiti večje odmerke prehranskih dopolnil. Prepričana sem, da potrebno sintezo pri priporočanju prehranskih dopolnil
najlažje naredi farmacevt, ki ima poglobljeno znanje o zdravilih ter interakcijah in vplivih zdravil na simptome bolezni. Med
študijem sem oboževala kemijo in fiziologijo, požirala sem medicinska znanja, zdaj pa vse to s strastjo uporabljam na področju
prehrane. Lahko rečem, da veliko vem, še vedno pa je moje znanje le kaplja v morje. V medicinski knjižnici dnevno objavljajo nove
raziskave, ki se dotikajo hrane, hranil in njihovega vpliva na zdravje. Na primer: raziskave o maščobnih kislinah omega-3 so med
drugim objavljene v medicinski knjižnici Pubmed. Z iskanjem s ključno besedo omega-3 ugotovimo, da je bilo v zadnjih desetih
letih objavljenih 16.525 publikacij, od tega je kar 1.800 randomiziranih kliničnih raziskav, takih, ki se zahtevajo tudi za testiranje
zdravil. Če se osredotočimo še na povezavo maščobnih kislin omega-3 z zdravjem nosečnic in doječih mamic, pa samo na to
temo najdemo 235 raziskav, 68 metaanaliz in sistemskih pregledov.
Izkušnje sem nabirala tudi v lekarni in požirala široko znanje farmacevtk, ki so imele poleg znanja tudi izjemno sočuten odnos
do pacientov. S sočutjem se lahko močno poistovetim, ta je del moje osebnosti. Pri svojem svetovalnem delu uživam, strast in
vedoželjnost pa še povečajo tisti, ki sem jim z nasvetom pomagala.
Krepak in stabilen imunski sistem pomembno odloča o našem zdravju. Ne uničuje le škodljivih mikroorganizmov, temveč tudi
rakave celice. Odločilni dejavniki za močan imunski sistem so duševno zdravje, življenjski slog, hrana in zdravo okolje.
Kljub splošnemu mnenju strokovnjakov, da je s hrano mogoče zaužiti dovolj hranil, je iz čedalje več raziskav razvidna tesna
povezava med pomanjkanjem hranil in kroničnimi boleznimi. Mnoge opazovalne raziskave, v katerih iščejo povezave med
obolevnostjo in preskrbljenostjo z raznimi hranili, kažejo, da je pomanjkanje vitamina D postalo pereča svetovna težava, vse več
je tudi povezav med pomanjkanjem magnezija in vitamina B12 ter raznimi kroničnimi obolenji. Ne nazadnje so tovrstne raziskave
pokazale še, kako pomemben je vnos dodatne folne kisline pri ženskah pred in med nosečnostjo. Na dodaten vnos morajo biti
pozorne zlasti tiste, ki so prej jemale kontracepcijo, saj ta telo osiromaši za pomembna nujno potrebna hranila, med katerimi je
tudi folna kislina.
Evropske smernice o priporočenih dnevnih odmerkih vitaminov in mineralov so namenjene zdravim ljudem, srednje starosti brez
posebnih obremenitev ali bolezni. V teh priporočilih niso zajeti ljudje z različnimi življenjskimi slogi. Potrebe po vitaminih zdravega
35-letnika niso enake potrebam starostnika, športnika, alkoholika, kadilca ali kroničnega bolnika. V tej skupini bi morali biti tudi
tisti, ki redno jemljejo hormone in nekatera zdravila, ki zmotijo njihovo absorpcijo ali povečajo izločanje.
Slabše zdravje je pogosto posledica premajhnega vnosa esencialnih hranil, na to pa so zlasti občutljive imunske celice in živčevje.
Vitamini in minerali iz hrane skrbijo za hitrejše razmnoževanje imunskih celic, sodelujejo pri nastanku živčnih prenašalcev in
hormonov, ki nadzorujejo imunski sistem. Poleg tega omogočajo, da naše prve naravne pregrade, kot so koža in sluznice,
ohranjajo svojo prvinsko funkcijo in v telo spustijo čim manj patogenih mikroorganizmov.
Vodnik je kratek pogled na imunski sistem z vidika hranil, s katerimi lahko v kritičnih trenutkih in stanjih okrepimo procese
samozdravljenja. To lahko zagotovimo samo z varno uporabo, saj lahko tudi z nepravilno in pretirano uporabo izoliranih hranil
zmotimo normalne fiziološke procese. Nekaj malega pa je fiziologije, uporabnih receptov in splošnih informacij, ki jih je za zdravje
dobro ozavestiti.
mag. Urška Strlekar, mag. farm
www.hisa-zdravja.si
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Zdrava mati, zdrav dojenček
V imunskem sistemu novorojenčka so imunske celice,
ki jih je ta prek posteljice prejel od matere. Prehod
imunskih celic se začne v 17. tednu nosečnosti,
njihovo število pa narašča vse do poroda. Uspešnost
prenosa imunskih celic z matere na otroka je odvisna
tako od materinega zdravja kot od okoljskih
dejavnikov (strupi, sevanje, zdravila ...), ki motijo
prenos imunskih celic skozi posteljico. Razvoj
imunskega sistema po rojstvu se začne s stikom
dojenčka z zunanjim svetom, ključna dejavnika
sta način dojenčkovega prehranjevanja
(dojenje ali uživanje adaptiranega mleka) in
izpostavljenost okolju.
Raziskave kažejo, da pretirano sterilno
okolje moti nastanek tolerantnega in
zdravega imunskega sistema.

Imunski sistem se spoprijema s številnimi izzivi
Imunski sistem se vsak dan spoprijema s številnimi
informacijami iz zunanjega in notranjega okolja. Pri tem
dnevno sprejema odločitve, o tem, kaj je telesu tuje in
kaj je normalno. Pri delovanju ga zmotijo:

nezdrave življenjske navade,
močno čustvovanje,
strupi iz okolja in
vnetja v ustih, ki jih pogosto zanemarjamo.
Če ti dejavniki imunski sistem dolgotrajno
obremenjujejo, ta oslabi in v telo spusti tujke. Ti stalno
dražijo imunske celice in jih spodbujajo k proizvodnji
citokinov, vnetnih hormonov, ki so vzrok za blaga
in dolgotrajna vnetja v različnih delih telesa, ta pa so
vzrok raznih kroničnih bolezni.
Malo ljudi se zaveda, da imajo tudi vnete dlesni izjemno
velik vpliv na zdravje in imunski sistem. Prepoznamo
jih po spremembi barve iz rožnate v temno rdečo ali
vijoličasto, prisoten je lahko tudi ustni zadah in oteklina.

4
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Ker so vnete dlesni bolj prepustne, ustne bakterije
zaidejo v krvni obtok, se tam prilepijo na maščobne
obloge v arterijah, povzročijo vnetja in tako povečajo
možnost za srčno kap.
Pomemben dejavnik, ki ohranja zdravo ustno sluznico,

je tudi slina. Ta vlaži sluznico, vsebuje pa tudi številne
encime, ki bakterije razgrajujejo na različne načine.
Laktoperoksidazni (LPO) sistem tvori vodikov peroksid,
ki pobije nekatere bakterije, lizocim in laktoferin
raztrgata (razgrajujeta beljakovine) stene bakterij,
laktoferin pa jih dodatno onesposobi še tako, da
bakterijam odvzame železo, ki ga nujno potrebujejo za
svojo rast1.

Za povečanje količine sline po
požirkih pijte nesladkano tekočino,
priporočljivo pa je tudi žvečenje
žvečilnega gumija brez sladkorja, saj
žvečenje spodbuja izločanje sline. Ob
težavah z vnetji in zadahom, ki jih
ne morete odpraviti z žajbljem ali
slano vodo, v lekarnah in drogerijah
poiščite še zobne kreme in ustne vode
z laktoperoksidazo, laktoferinom in
lizocimom.

Preverjeno domače zdravilo za
vnete dlesni je žajbljev čaj
Žajbelj vsebuje eterično olje, čreslovine
in druge sestavine, ki so učinkovite proti
vnetjem.
Napitek si pripravite tako, da dve ali tri
žličke žajbljevih listov prelijete s 3 dl vroče
vode in to pustite stati nekaj minut. Ko
poparek precedite, počakajte še nekaj
minut in z izvlečkom spirajte ustno votlino.
Če žajblja nimate, ustno votlino večkrat na
dan, predvsem po obroku, spirajte s slano
vodo.

V starosti jemo manj, večkrat in kakovostno
V starosti telo ne potrebuje več toliko kalorij kot v
mladosti, zelo pa so pomembni antioksidanti, teh veliko
vsebujeta sveža zelenjava in sadje, veliko manj pa jih je
v močno pregrevani hrani. Če je le mogoče, sadežem
in zelenjavi lupine ne odstranjujemo, saj je v njej največ
koristnih snovi.
Antioksidanti so pomembni za aktivacijo imunskih celic,
hkrati pa preprečujejo poškodbe celičnih membran,
www.hisa-zdravja.si

prek katerih se prenašajo hranilne snovi v celico in se
škodljive snovi izločajo iz nje.
Med pomembnejšimi so vitamin A, betakaroteni,
vitamina E in C ter minerali, kot sta selen in cink. V
to kategorijo uvrščamo tudi rastlinske polifenole,
ki so v oljčnih listih, zelenem čaju, in druge naravne
izvlečke, kot so maščobne kisline omega-3, kurkumin in
podobno.
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Imunski sistem je kompleksen sistem
Osnovna strategija imunskega sistema zajema
prepoznavanje sovražnika, aktivacijo obrambnih celic
in napad tujka. Mikroorganizme uživamo vsak dan.
Uživamo jih s hrano, pijačo in vdihavanjem. Kljub temu
redko vdrejo v človeško telo, saj jim to preprečujejo
številni obrambni mehanizmi.
Pri tem so pomembne naravne pregrade, kot so koža,
prebavila in druge sluznice, odziv z vročino ter različne
imunske celice in njihovi izločki.

1. Zdrave sluznice, zaprta vrata za
sovražnike
Te so prva obrambna linija pred mikrobi. Marsikje
je med sluznico in krvjo le ena plast celic, zato
so sluznice vstopna vrata za vdor mikrobov v telo.
Sluznice obdajajo dihalne poti, črevo, oči, nos in
spolovila. Prekrite so s sluzjo, številnimi neškodljivimi
mikroorganizmi in specializiranimi sistemi, ki mehansko
in kemijsko odstranjujejo tujke. Taki so na primer dlakasti
izrastki v dihalih, ki z usklajenim gibanjem mehansko
odstranijo tujek, refleks kašlja in encim lizocim v sluznici
oči, ki kemijsko razgradi bakterijo.
Na zdravje sluznic vplivajo njihova vlažnost, mehanske
poškodbe, vnetja ter prehranjenost z makro- in
mikrohranili.

V telesu potekajo številni biokemijski procesi, ki so
vezani na vitamine, minerale, aminokisline, maščobe in
sladkorje. Brez teh substratov sluznice ne morejo tvoriti
sluzi, encimov, protiteles in izločkov, ki varujejo sluznice.
Za dobro preskrbljenost s substrati je poleg raznovrstne
in zdrave prehrane pomembna tudi njihova absorpcija,
ki je odvisna od zdravja prebavil.

Med pomembnejšimi vitamini za
zdrave sluznice je vitamin A
Med naravne oblike vitamina A štejemo več kemijsko
podobnih sestavin. Med njimi so retinol in njegovi estri,
kot sta na primer retinil palmitat in retinil acetat. Te
sestavine so najpogosteje v kakovostnih prehranskih
dopolnilih. So naravni viri in jih ne smemo zamenjevati
s sintetičnimi nadomestki vitamina A. Sintetične oblike
obremenjujejo jetra in se slabše izločajo od naravnih
oblik3.
Vitamin A je izjemno pomemben del očesnega
pigmenta za zaznavanje svetlobe, v solzni tekočini
pa preprečuje njeno izsušitev. Nepogrešljiv je tudi za
regeneracijo in rast tkiv ter tvorbo kože in sluznic,
protiteles in drugih imunskih celic, aktivno pa sodeluje
tudi pri tvorbi spolnih hormonov. Resna pomanjkanja
so redka, zaradi njegove izjemno pomembne vloge v
telesu pa je narava poskrbela za skladiščenje v jetrih
in telo ga izkoristi, ko ga s hrano ne dobi dovolj. Ko se
zaradi premajhnega vnosa ali motene absorpcije te
zaloge izčrpajo, se pokažejo tipični znaki pomanjkanja.
Za pomanjkanje so zato bolj dovzetni tisti, ki imajo
črevesne bolezni, bolezni trebušne slinavke ali kronično
jetrno bolezen.

Na pomanjkanje vitamina A lahko posumimo pri:

• krastavi in suhi nosni sluznici ter suhi in luskasti koži,
• rdečih in suhih očeh,
• pogostih okužbah sluznic, kot so bronhitisi in prehladi,
• slabem razlikovanju med temnim in svetlim,
• otrocih v motnjah rasti,
• aknah.
6
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Večje odmerke potrebujemo pri:
akutnih okužbah, zlasti virusnih, kot so
ošpice, pljučnica ipd.,
cistični fibrozi zaradi pomanjkanja v
izločanju sluzi,
žolčnih kamnih,
kožnih obolenjih (luskavica, akne, ekcemi),
kajenju in uživanju alkohola.

Varna uporaba vitamina A
Največji varen odmerek naravnih oblik
vitamina A pri dolgotrajni uporabi je 10.000
IE3, nosečnice v razvitih deželah pa naj raje
dnevno zaužijejo betakarotene, naravne
snovi, ki so predstopnje vitamina A.
Dopolnjevanje vitamina A pri sočasnem jemanju
sintetičnih derivatov vitamina A (retinoidi, etretinat,
acitretin, izotretinon) ni varno. Pomanjkanje in
predoziranje vitamina A sta povezana z večjim
tveganjem za osteoporozo, predvsem pri ženskah
v menopavzi in pri starejših ljudeh5, zato je varnejša
uporaba betakarotenov. Kratkotrajna uporaba
odmerkov, ki so večji od priporočenih, predvsem pri
virusnih okužbah, ne bi smela biti problematična.

2. Vpliv prebave na imunski sistem
Skozi prebavila gre vse, kar zaužijemo, tako hrana kot
razni mikrobi in virusi. Proces se začne v ustih, kjer se
hrana pomeša s slino in prebavnimi encimi. Nadaljuje se
v želodcu, kjer se pomeša z želodčno kislino, obogateno
z drugimi encimi, in konča v debelem črevesju, kjer se v
prebavo vključijo še črevesne bakterije.
Črevesje je največji imunski organ v telesu, saj je v njem
največ celic imunskega sistema. Celice črevesnega
imunskega sistema lahko po krvi in limfi potujejo tudi v
oddaljene organe in tam vplivajo na imunska dogajanja
v njih.
www.hisa-zdravja.si

2.1. Pomen želodčne kisline
Želodčna kislina ima dve vlogi, omogoča zaščito pred
mikrobi in virusi ter normalno prebavo hrane.
Močno kisel pH želodčne kisline ter encimi poškodujejo
beljakovine v bakterijah in virusih in tako delujejo
baktericidno in virucidno.

Ljudje, ki ne proizvajajo dovolj želodčne kisline,
imajo večjo možnost, da zbolijo za okužbo
prebavil.
Druga pomembna funkcija želodčne kisline je
prebava hrane. Kisli prebavni sokovi želodca in
encimi omogočajo, da se velike molekule snovi iz
hrane razgradijo na manjše, ki jih telo lahko vsrka.
Pomembni so tudi za raztapljanje mineralov in nekaterih
vitaminov, kot je na primer vitamin B12. Če kisline in
encimov ni dovolj, se lahko se zgodi, da kljub zdravemu
in uravnoteženemu prehranjevanju primanjkuje
pomembnih aminokislin in kofaktorjev za nastanek,
aktivacijo in razmnoževanje imunskih celic, imunskih
celičnih posrednikov in citotoksičnih snovi6.

Ob pomanjkanju želodčne kisline je večja verjetnost za moteno preskrbo s hranili, ki omogočajo
normalno delovanje imunskega odziva.
VODNIK ZA KREPITEV IMUNSKEGA SISTEMA |
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Pomanjkanje kisline je zelo pogosto pri starejših ljudeh
in ženskah v menopavzi, pogosto pa tudi pri uporabi
zdravil za zmanjšanje kislosti želodca. Raziskave so
pokazale, da se pri dolgotrajnem jemanju teh zdravil
poruši črevesna mikrobiota in se poveča dovzetnost
za okužbe prebavil. Zmanjša se število bakterij, ki
proizvajajo hrano za črevesne celice (masleno kislino),
poveča pa se število bakterij, ki proizvajajo toksine, kot
so na primer razni fenoli in amonijak, ki zastrupljajo
telo in slabijo imunski sistem. Raziskovalci celo menijo,
da imajo inhibitorji protonske črpalke (zdravila za
zmanjšanje želodčne kisline) celo večji negativni vpliv na
črevesno mikrobioto kot antibiotiki7.

Zmanjšana kislost želodca povzroči spremembo
v sestavi črevesnih bakterij (disbiozo), kar oslabi
imunski sistem in obremeni jetra.

Domač recept za ugotavljanje
kislosti želodčne kisline
Zjutraj na tešče tri dni zapored popijte
kozarec raztopine s sodo bikarbono
(¼ žličke raztopite v 2 dcl vode).
• Če se vam spahne šele po treh minutah,
pomeni, da imate premalo kisline.
• Če se spahne prej in večkrat, imate preveč
kisline.
Za natančnejšo presojo izločanja pa boste morali h
gastroenterologu.

Pomanjkljivi preskrbi z minerali
pogosto rečemo zakisanost.
V telesu so minerali pomembni zato, da ohranjajo
kislinsko-bazično ravnovesje, hkrati pa so pomembni
deli beljakovin in encimov, ki so ključni za pravilno
delovanje imunskega sistema. Težko je izpostaviti
8
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najpomembnejšega, je pa dokazano, da največkrat s
prehrano dobimo premalo magnezija in železa, ne prav
redko je tudi pomanjkanje cinka. Pri moteni prebavi
zaradi manjšega izločanja kisline, ki je značilno za
staranje in pri čezmerni uporabi zdravil proti kislini,
se absorpcija mineralov poslabša. Kislina je namreč
pomembna za raztapljanje mineralnih soli in za njihovo
absorpcijo. Ko posegamo po mineralih v prehranskih
dopolnilih, so v prednosti kelatne oblike mineralov.
Minerali so v takih oblikah šibkeje povezani v molekulo
in se raztopijo brez kisline. Običajno so v kelate povezani
z aminokislinami, zato pri takih oblikah poleg minerala
prejmemo še aminokislino, ki jo telo s pridom uporabi.
Take oblike mineralov so na voljo pod imeni: cinkov
L-metionin, cinkov bisglicinat, L-selenometionin,
železov bisglicinat ipd.

Kadar je želodčne kisline malo, so boljša izbira
prehranska dopolnila z minerali v obliki kelatov
z aminokislinami.

Beljakovine niso vedno prava
izbira
Močna beljakovinska hrana v času prebolevanja okužb
ni najbolj zaželena, saj je prebava beljakovin energetsko
potraten proces. V času okužbe z uživanjem že
razstavljenih beljakovin:

1.

ne izgubljamo energije za prebavo beljakovin in
in jo tako prihranimo za delovanje imunskega
sistema,

2. dosežemo hitro preskrbo celic z aminokislinami,
3. ne izgubljamo mineralov in vitaminov, ki so
potrebni pri prebavi in presnovi beljakovin.

Ker brez vitaminov in mineralov presnove (biokemijskih
reakcij v telesu) ni in ker so vitamini zelo prepleteni med
seboj, je najbolje, da se poleg uravnotežene mešanice
esencialnih in neesencialnih aminokislin zaužije še
multivitaminsko-mineralno dopolnilo. Boljši izdelki z
aminokislinami pogosto že vsebujejo vitamin B6, ki je
izjemno pomemben za povezavo aminokislin v telesne
beljakovine. Brez njega bi aminokisline zapustile telo,
www.hisa-zdravja.si

ne da bi se uporabile. Vitamin B6 je že naravno v hrani,
vendar se s kuhanjem hitro uniči, zato pomanjkanje ni
prav redko. V stresnih dogodkih, kot je okužba, ga telo
potrebuje še toliko bolj, saj je zelo pomemben v telesnih
odzivih, v katerih nastajajo beljakovine.

Oslabeli in izčrpani hitro preskrbo s pomembnimi aminokislinami najlažje zagotovijo s prehranskim dopolnilom, ki vsebuje uravnoteženo
mešanico aminokislin.

Mikrobiom je ime, rezervirano za mikrobe. V črevesju
jih je tako veliko, da bi jo lahko spravili v eno- do
dvokilogramsko posodo. Pri vsakem iztrebljanju
izločimo kar lepo število bakterij. V blatu, ki mu
odstranimo vodo, je kar 30 % bakterij. V primeru driske
se izguba življenjsko pomembnih mikroorganizmov
samo še poveča. Sluznice prebavil so gosto poseljene
z njimi, njihova sestava pa je odvisna od anatomskega
dela prebavil. V tankem črevesju je sestava mikrobov
drugačna kot v debelem črevesju in v ustih. Vse to je
odvisno od njihovih razmer za življenje. V kislem so eni,
alkalni del črevesja pa je bolj ugoden življenjski prostor
za druge mikrobe.
Kadar govorimo o izdelkih s koristnimi bakterijami ali
probiotikih, gre običajno za bakterije v spodnjem delu
črevesja, ki živijo v bolj alkalnem, bazičnem okolju. Če jih
uživamo zato, da poselijo spodnje dele prebavil, morajo
preživeti kisle razmere v želodcu. Pri tem izbiramo take
seve (vrste), ki preživijo v kislini in so torej odporni
proti njej, ali pa izberemo bakterijske seve, ki so jih
proizvajalci pred kislino zaščitili s posebnimi oblogami,
ki so odporne proti kislini.
Pri izbiri dopolnil vedno stremimo k temu, da v telo
vnašamo čim manj nepotrebnih dodatkov, torej izbiramo
seve, ki so dejansko bolj odporni proti kislini.
Ker z mikrobi živimo v sožitju, vse, kar jih prizadene,
povzroči njihovo neravnovesje. Ta prizadene tudi naše
www.hisa-zdravja.si

zdravje, kaže pa se lahko na koži v obliki ekcemov,
atopičnega dermatitisa, slabše imunske odpornosti
ter v spremembi razpoloženja, saj črevesje in možgani
neprestano komunicirajo med seboj.
Najbolj zastopani so laktobacili, bifidobakterije
in bakterioidi. Vsak človek vsebuje edinstveno
kombinacijo številnih mikroorganizmov. Njihova
razmerja se nenehno spreminjajo, na te spremembe pa
vplivajo vrsta hrane, ki jo uživa, antibiotiki, okužbe in
nekatera zdravila.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

2.2. V hotelu Črevesje so dobrodošle le
nekatere bakterije

Ne pozabite na beljakovine!

Amino komplet

Uravnotežena mešanica
življenjsko pomembnih
aminokislin z
vitaminom B-6.
Vsebuje izključno telesu
naravne L-oblike
aminokislin.

NARAVNO

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

PREVERJENA
KAKOVOST

BREZ TITANOVEGA
DIOKSIDA

BREZPLAČNA ŠTEVILKA:
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Črevesje je naš multipraktik

1.

2.

3.

Črevesne bakterije pomagajo pri prebavi
vlaknin in iz njih tvorijo razne presnovke,
ki hranijo in regenerirajo črevesne
celice. Omogočajo tudi fino razgradnjo
beljakovin in maščob v aminokisline
in maščobne kisline, ki se lahko le kot
take absorbirajo v telo. Pomembna je
tudi mlečna kislina, ki omogoča, da
se minerali lažje vsrkajo. Sposobne
so proizvajati tudi nekatere vitamine
kompleksa B, kot je folna kislina in
vitamin K2. Na to moramo vedno
pomisliti, kadar se zdravimo z
antibiotiki ali uživamo zdravila proti
vnetjem. V lekarni pogosto prav zato
svetujejo tudi uživanje vitaminov B
kompleksa.
Nekatere črevesne bakterije proizvajajo
tudi encime. Eden takih je laktaza, encim, ki
razgrajuje mlečni sladkor (laktozo). Oseba, ki nima
dovolj teh bakterij, bo imela pri uživanju mlečnih
izdelkov drisko in jo bo napenjalo.
Črevesne bakterije nas varujejo tudi pred
pripenjanjem in razraščanjem škodljivih mikrobov
in virusov, saj z gosto poselitvijo črevesne sluznice
onemogočajo pripenjanje bolezenskih mikrobov,
po drugi strani pa s svojimi izločki hranijo sluznico
in okrepijo črevesno pregrado.

Neravnovesje črevesnih bakterij poveča
prepustnost črevesja, okrni obnavljanje hitro
delečih se črevesnih celic, spremenita pa se
tudi prebava in presnova, kar se kaže v raznih
zdravstvenih težavah.
Probiotiki so živi mikroorganizmi, ki imajo ob zaužitju v
zadostnih količinah ugoden vpliv na zdravje gostitelja.
Podpirajo razvoj in delovanje imunskega sistema in
sintetizirajo protimikrobne snovi, ki ovirajo preživetje in
razvoj škodljivih bakterij. Stabilno ravnovesje črevesne
mikrobiote je pomembno za dobro počutje in imunski
sistem8.
10
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Ali ste vedeli, da se neravnovesje lahko kaže z:

• oslabljenim imunskim sistemom,
• napihnjenostjo, napenjanjem ali drisko,
• poslabšanjem ali proženjem avtoimunskih

bolezni,
s spuščaji na koži,
večji dovzetnosti za intoleranco na živila,
poslabšanjem astme,
ponavljajočimi se prehladi in okužbami.

•
•
•
•

Sovražniki črevesnega mikrobioma so:

• pomanjkanje želodčne kisline,
• antibiotiki in nekatera druga zdravila,
• patogeni virusi ali bakterije,
• sprememba prehrane na potovanju,
• nekatere vrste hrane,
• alkoholizem.
Kdaj in kako dolgo uživamo probiotike?

Če je mikrobiom uravnotežen in stabilen, jemanje
probiotikov ni prav koristno. Izjemno pa jemanje
probiotikov koristi, kadar je mikrobiom v neravnovesju.
Vsak človek ima edinstveno sestavo mikrobiote, zato
ni nikakršnega zagotovila, da bo neki pripravek s
koristnimi bakterijami pomagal vsakomur.
Zaradi individualne raznolikosti je pri splošnih težavah,
kot sta na primer napenjanje in slaba prebava, bolje
jemati močno koncentrirane (vsebujejo jih nekaj
milijard) široko spektralne pripravke bakterij,
ki vsebujejo različne seve mlečnokislinskih in
bifidobakterij. Jemati jih je treba vsaj dva meseca, saj
le tako lahko dosežete neko kritično maso bakterij, ki bo
pokrila vrzeli, nastale ob neravnovesju.
Da se bodo mlečnokislinske bakterije dobro
razmnoževale v črevesju, za to potrebujejo tudi
substrate iz hrane, ki jih imenujemo prebiotiki. Dobra
prebiotična hrana vsebuje veliko vlaknin, inulina in
fruktooligosaharidov. Teh snovi je veliko v špargljih,
česnu in čebuli, nekatere od njih pa so pogosto dodane
boljšim prehranskim dopolnilom s probiotiki.

www.hisa-zdravja.si

Izdelki širokega spektra največkrat vsebujejo laktobacile
in bifidobakterije. Laktobacili bodo iz ogljikovih
hidratov proizvajali mlečno kislino in fermentirali hrano,
bifidobakterije pa bodo razgrajevale strupeni amonijak,
proizvajale vitamine in prebavne encime ter s svojimi
izločki poskrbele za hranjenje hitro obnavljajočih se
črevesnih celic.

Kako izberemo pravi probiotik?
Dober probiotik:

1.

2.
3.
4.

vsebuje veliko koncentracijo proti želodčni kislini
odpornih bakterij,
je že opremljen s prebiotikom (s hrano za
bakterije),
je v embalaži, ki zagotavlja njegovo obstojnost
(sušilna sredstva, za vlago neprepustna embalaža),
ima širok spekter delovanja ter vsebuje različne in
natančno opredeljene seve mlečnokislinskih bakterij
in bifidobakterij, ki so bili preizkušeni v kliničnih
raziskavah.

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

Ob vsem tem je priročno, da je izdelek s koristnimi
bakterijami obstojen na sobni temperaturi in ga ni
treba shranjevati v hladilniku.

Ljudje z moteno prebavo, bodisi zaradi
pomanjkanja kisline bodisi zaradi črevesnih
obolenj, bi morali v času okužbe še posebej paziti
na preskrbljenost z minerali in aminokislinami in
poskrbeti za raznovrstno črevesno mikrobioto.

3. Vročina je lahko tudi koristna
Če se kljub vsem oviram v prebavilih mikrobi in virusi
prebijejo v notranjost telesa, z njimi opravi imunski
sistem, ena od pomembnih dodatnih varoval pa je
povišana telesna temperatura. Prehitro zniževanje vročine
je poseg v naravni imunski odziv, s katerim telo pospeši
proces zdravljenja. Zato ob prvih znakih prehlada in pri
blagem povišanju telesne temperature ni dobro takoj
poseči po sredstvih za zniževanje temperature. Dobro
je vedeti, da pri vsakem odmerku paracetamola v jetrih
nastaja nekaj strupenega presnovka paracetamola, ki
obremenjuje jetra in zmanjšuje zaloge glutationa.
Glutation je eden izmed pomembnejših antioksidantov v
telesu, ki skrbi za razstrupljanje in regeneracijo vitamina
C, s tem pa posredno tudi na dobro delovanje imunskega
sistema.

Imunski sistem je doma v črevesju
Kakovost, ki prepriča.
Naravne sestavine, ki delujejo.

NARAVNO

PREVERJENA
KAKOVOST

BREZ TITANOVEGA
DIOKSIDA

Probiotic-10TM
Širok spekter bakterijskih kultur (10 različnih sevov).
Izjemno visoka koncentracija (25 milijard).
Visoko preživetje kultur v črevesju.
Obstojen na sobni temperaturi.
Z dodanim prebiotikom.
*Edini probiotik s 25 milijard koristnih
bakterij in certifikatom IRRK v Sloveniji.

www.hisa-zdravja.si

BREZPLAČNA ŠTEVILKA:

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.
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Kako vročina pomaga pri imunskem odzivu?

1.

2.
3.

Povzročitelji bolezni so običajno prilagojeni na
normalno telesno temperaturo. Povišana
telesna temperatura oslabi razmere za rast in
razmnoževanje povzročiteljev bolezni.
Povišana telesna temperatura aktivira imunski
sistem – nastaja več imunskih celic.
Zaradi povišane telesne temperature se presnova
okrepi in razstrupljanje v jetrih se pospeši.

Po zdravilih za znižanje vročine posežemo, kadar
telesna temperatura močno naraste in je zelo neudobna.
Pri otrocih, ki so nagnjeni k vročinskim krčem, se začne
temperatura zniževati že pri 38,5 °C9. Najprimernejši
je paracetamol, ki ga je treba odmerjati natančno po
navodilih, da je uporaba varna.
Povišano temperaturo je treba znižati prej tudi pri
odraslih, ki imajo srčno ali pljučno bolezen, saj zvišana telesna temperatura poveča potrebo po kisiku. Pri
telesni temperaturi nad 37 °C se pri vsakem nadaljnjem
zvišanju temperature za 0,5 °C potreba po kisiku poveča
za 7 %.

Kako meriti telesno temperaturo?
Telesna temperatura se izmeri na koži, v pazdušni jamici,
v ušesu, v danki in v ustih (pod jezikom). Pri tem je
treba upoštevati, da je telesna temperatura v notranjosti
telesa (najboljši približek te je v danki) približno 0,5 °C
višja kot na površini telesa.

Naravna pomoč za znižanje vročine
Za to poskrbimo s fizikalnim odvajanjem toplote z
mlačnimi obkladki, mlačnimi kopelmi ali prhanjem z
mlačno vodo in pitjem bezgovega ali lipovega čaja,
ki spodbuja potenje. Ob vsem tem je priporočljivo

počivati, odsvetuje pa se uživanje preveč mastne
in težko prebavljive hrane, ki gosti limfo, odvzema
energijo in slabi imunski odziv.

12
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4. Za zdravje je ključna mreža dobro
organiziranih imunskih celic
V limfnih žilah se pretaka gosta tekočina z maščobnimi
kapljicami in belimi krvničkami. Limfne žile imajo svoje
postaje v bezgavkah, povezane pa so še s priželjcem,
kostnim mozgom, vranico, jetri, pljuči in črevesjem. Ta
mreža postaj in žil deluje povezano. Vsaka postaja ima
določeno funkcijo v imunskem sistemu. Ni treba posebej
razlagati, zakaj sta hidracija in uživanje nemastne hrane
med okužbo tako pomembna. Dober pretok limfe
pomeni dobro in hitro komunikacijo med vsemi deli
imunskega sistema.
V vseh teh postajah so bele krvničke, zlasti limfociti, ki
so zelo dobro organizirani in lahko usmerjeno delujejo
tam, kjer se nekaj dogaja. Najprej se povečajo bezgavke
v bližini mesta okužbe. Pri okužbi žrela jih zatipamo
pod spodnjo čeljustjo, pri okužbi prsta na roki pod
komolcem ali pod pazduho, v dimljah pa, kadar je
okužba v nogi.
Imunske celice se med seboj razlikujejo po vlogi,
proizvajajo pa tudi izločke, s katerimi med seboj
komunicirajo. Celice ubijalke ubijajo mikrobe in rakave
celice, limfocit B tvori protitelesa, limfocit T pomaga
telesu razlikovati med lastnimi in tujimi celicami,
makrofag uniči mikrobe, ki jih je imunski sistem označil
za uničenje, nevtrofilec pa uniči antigene (molekule, ki
sprožijo odzive). Njihovi pomembni izločki so citokini,
ki so po naravi topne beljakovine. Prek njih imunske
celice sporočajo, kako usmeriti imunski sistem. Citokinov
je veliko in vsak ima svojo nalogo.
www.hisa-zdravja.si

Imunski sistem oslabijo tudi
čezmerne športne aktivnosti
Odpornost proti okužbam je okrnjena zaradi škodljivih
vplivov, ki jim je človek izpostavljen vsak dan. Ti običajno
prihajajo iz okolja v obliki elektromagnetnega sevanja
in strupov, lahko pa škodljive vplive ustvarjamo sami s
preintenzivnim ukvarjanjem s športom, dolgotrajnim
čustvenim naporom in nezdravim življenjskim slogom
(debelost, kajenje, alkohol, droga). Za imunski sistem
so precejšen izziv tudi bolezni, uporaba nekaterih
zdravil (kemoterapija, obsevanje, kortikosteroidi),
nedohranjenost in obsežne opekline.

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

Vzroki večine kroničnih bolezni so v nezdravi prehrani
in pomanjkljivi preskrbi z nujno potrebnimi hranili.
Imunski sistem pomembno odloča o našem zdravju,
hranila, kot so vitamini in minerali, pa skrbijo za
hitrejše razmnoževanje imunskih celic ter sodelujejo
pri nastanku živčnih prenašalcev in hormonov, ki
nadzorujejo delovanje imunskega sistema.

www.hisa-zdravja.si

Vitamini in minerali imajo različne vloge, ki se med
seboj prepletajo, med njimi pa je nekaj takih, ki ob
pomanjkanju močno oslabijo imunski sistem in jih je
dobro bolje spoznati.

Pisana mavrica za vse generacije
Kakovost, ki prepriča.
Naravne sestavine, ki delujejo.

NARAVNO

PREVERJENA
KAKOVOST

BREZ TITANOVEGA
DIOKSIDA

Multivitamini

22 vitaminov in mineralov za odrasle

Kelatne oblike minerlaov za boljšo absorbcijo.
Za 100 dni.

Otroški multivitamini

20 vitaminov in mineralov za otroke od 3. leta dalje
Slastni jagodni bonbončki.
Naravne arome in sladila.

BREZPLAČNA ŠTEVILKA:

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.
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Cink, mineral s kar 300 pomembnimi funkcijami
Cink je za zdravje izjemno pomemben. Zaradi
izčrpanosti tal in posledično manjših količin tega v hrani,
fitatov iz pšenice, ki ovirajo njegovo biorazpoložljivost,
težav s prebavo oziroma pomanjkanja želodčne kisline
blaga pomanjkanja v industrijsko razvitih deželah niso
redka. Kako ga bo telo ob pomanjkanju uporabilo, je
verjetno odvisno od tega, kaj je za ohranjanje integritete
telesa najpomembnejše. V telesu nadzira več kot 300
kemičnih reakcij, uravnava približno 2.000 genov, daje
prostorsko obliko beljakovinam in celicam, omogoča
tvorbo vseh beljakovin, med drugimi tudi imunskih
celic10. Nepogrešljiv je pri celjenju ran po poškodbah
in operacijah, zato je pri slabem celjenju ran dobro
pomisliti tudi na cink. Enako je nanj dobro pomisliti pri
pogostih okužbah. Njegova razporeditev v organih je
odvisna od potreb po njem, največ pa ga je v presnovno
zelo aktivnih organih, kot so jetra, ledvice in mišice, ter v
kosteh, prostati, očesu, nohtih, laseh in koži.
Cink sodeluje v vseh procesih
imunskega sistema. Sodeluje
tako pri aktivaciji, kot
pri tvorbi imunskih
celic, hkrati pa
pred oksidativnim
stresom ščiti
in stabilizira
membrane
imunskih celic.
Laboratorijsko
testiranje cinka v
plazmi ni najbolj
natančno, saj je cink
večinoma v celicah.
Krvni test je dober za
prvo oceno preskrbljenosti.
Najboljšo oceno preskrbljenosti
z njim poleg krvnih testov je razvidna iz dodatnih

kliničnih znakov, vpogleda v življenjski slog,
uporabe nekaterih zdravil in presoje vnosa iz
prehrane.
14
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Kateri so znaki pomanjkanja cinka?

• Eden prvih znakov pomanjkanja cinka je izguba
•
•
•
•
•

okušanja in vonja.**
Pogoste okužbe.
Bele lise na nohtih in krhki lasje ter izguba las.
Kožni ekcemi in afte.
Neplodnost in upad ravni testosterona.
Težave z vidom: suhe oči in makularna degeneracija,
nočna slepota.

** Test s cinkovim sulfatom
Odličen orientacijski domači test z raztopino
cinkovega sulfata je namenjen preverjanju
preskrbljenosti s cinkom. Če oseba kapljico kane
na sluznico jezika in ne začuti grenkobe, ima
težave z zalogami cinka.

Kako izgubljamo cink?
Med dejavnike tveganja za pomanjkanje cinka
spadajo starost, alkoholizem, malabsorpcija
(črevesne bolezni), prehrana, ki ne vsebuje
dovolj beljakovin, ter uporaba nekaterih
zdravil, med katerimi so:
zdravila za povečanje odvajanja vode
(diuretiki), ki povečajo izločanje cinka,
natrijev valproat (zdravilo proti
krčem),
zdravila za zmanjšanje izločanja
želodčne kisline (dolgotrajna
uporaba).

•

•
•

V raziskavi, objavljeni v strokovni reviji
Gastroenterology research, so ugotovili, da
imajo tisti, ki se zdravijo z inhibitorji protonske
črpalke (zdravila za zmanjšanje izločanja želodčne
kisline), v plazmi približno 30 % manj cinka. Če so tem
bolnikom dodajali cink, so opazili, da se je raven cinka
v krvi zvišala samo za 37 %, v kontrolni skupini, ki ni
jemala zdravil, pa za 126 %11.

www.hisa-zdravja.si

Če ste vegetarijanec, pazite na
vnos cinka
Cinka je največ v živilih
živalskega izvora. Sladokusci,
ki imajo radi ostrige, se bodo
s samo eno ostrigo oskrbeli
s priporočenim dnevnim
odmerkom cinka. Cink,
pridobljen z živili živalskega
izvora, se bolje absorbira,
saj ta živila vsebujejo več
aminokislin z žveplom, ki
pospešujejo absorpcijo. Taki
aminokislini sta L-metionin in L-cistein.
Dobro je vedeti še, da se lahko pri zelo velikih odmerkih
cinka poruši naravno razmerje cinka in bakra (9 : 1) v
telesu. Da se izognemo pomanjkanju bakra, proizvajalci
cinkovemu kompleksu z metioninom dodajajo še baker
in s tem preprečijo, da bi se pri dolgotrajnem jemanju
cinka razmerje porušilo. Čeprav gre pri absorpciji bakra
in cinka za kompetitiven mehanizem absorpcije, so
proizvajalci s poskusom na živalih dokazali, da se baker
pri tovrstni kombinaciji kljub cinku dobro absorbira13.

Katere aminokisline izboljšajo absorpcijo
cinka?
Lastnost izboljšanja absorpcije cinka z aminokislinami
so dobro izkoristili tudi nekateri proizvajalci surovin
(Lonza) za prehranska dopolnila. Razvili so kelate
cinka z L-metioninom (L-Optizinc®), s katerimi
dosežemo boljši izkoristek v telesu. S ščepcem bakra pa
poskrbimo, da se ohrani naravno razmerje cinka in bakra
v telesu.

www.hisa-zdravja.si

Varna uporaba cinka
Dolgotrajno, več mesečno jemanje cinka v odmerkih
40 mg na dan lahko privede do pomanjkanja bakra.
Temu se lahko izognemo z uporabo kombinacij cinka
in bakra, ki ohranjajo naravno razmerje mineralov. Pri
uporabi antibiotikov, kot so kinoloni ali tetraciklini, in
pri nekaterih protivirusnih zdravilih, kot sta ritonavir
in atazanavir, je treba cink uživati z vsaj dvema urama
zamika14.

Izsledki raziskav s cinkom pri okužbah s
prehladnimi virusi
Cink sodeluje v vseh procesih okužbe v imunskem
sistemu, napada ovojnice virusov, upočasni njihovo
razmnoževanje in prepreči naselitev virusa v sluznici15.
Dodatno jemanje cinka je zlasti pomembno pri starejših,
ki so bolj dovzetni za okužbe, saj se prehlad lahko hitro
razvije v pljučnico. Ko oseba začuti okužbo, je dobro, da
cink uporabi ob prvih znakih prehlada in ga jemlje ves
čas do prenehanja simptomov. Tako lahko pomembno
skrajša čas prehlada14.

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

Dopolnjevanje in višanje krvnih koncentracij cinka ni
hiter proces. V starosti (65 let in več) absorpcija cinka
zaradi fiziološko pomanjkljivega izločanja želodčne
kisline poteka s precej slabšim izkoristkom. Starejšim,
ki so imeli nizke ravni cinka v krvni plazmi, se je raven
v plazmi po treh mesecih jemanja 30 mg dodatnega
cinka zvišala za borih 16 %12.

Pomanjkanje cinka?
Sinergična kombinacija cinka in bakra

Cink (L-OptiZinc®)
Oblika z visoko stopnjo
absorpcije.
Vlogo ima pri delovanju
imunskega sistema,
ohranjanju vida,
prispeva k ohranjanju
zdravih kosti, las, nohtov
in kože.

NARAVNO

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

PREVERJENA
KAKOVOST

BREZ TITANOVEGA
DIOKSIDA

BREZPLAČNA ŠTEVILKA:
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Vitamin C - že ob prvih znakih prehlada
Vitamin C ima v imunosti posebno mesto. Zaradi
povečanih potreb ga iz krvi največ vsrkajo imunske
celice (levkociti), od organov pa nadledvična žleza in
hipofiza. To so tudi telesne postaje, ki ga bodo med
prvimi požrešno odvzele iz krvi. Kadar v telo vdre
tujek ali se ob stresu aktivirata nadledvična žleza in
hipotalamus, potrebe po vitaminu C močno narastejo.
Glede priporočenega dnevnega odmerka (PDV) za
ohranjanje zdravja je dobro izhajati že iz opredelitve
priporočenega dnevnega odmerka.

Po opredelitvi prehranskega društva DACH so
referenčne vrednosti hranil količine, za katere
se domneva, da pri skoraj vseh osebah neke
starostne skupine prebivalstva zadoščajo
za zaščito pred prehransko pogojenimi
zdravstvenimi okvarami in omogočajo njihovo
polno storilnost.
Za zaščito zdravstvenih okvar in polne storilnosti je
priporočena dnevna količina vitamina C 80 mg.

Ali je odmerek 80 mg res dovolj velik za
večino prebivalstva?
Prehransko pogojena zdravstvena okvara pri
pomanjkanju vitamina C je skorbut.
Skorbut se kaže z razdražljivostjo, bolečinami pri
gibanju in izgubo teka. Kosti postanejo krhke, tkivo, ki
jih prekriva, začne krvaveti, krvavijo tudi dlesni, pojavijo
se podkožne krvavitve, človek postane utrujen, šibak in
depresiven.
Z vidika vloge vitamina C v telesu se lahko opremo na
vse znake, ki povzročajo skorbut. Sodeluje pri nastajanju
kolagena, veziva, ki daje strukturo vsem tkivom in
celicam. Kolagen drži skupaj različne strukture telesa
(kožo, kite, hrustanec, kosti, arterije in vene), jih okrepi
in zaščiti. Vitamin C povečuje absorpcijo železa in je
potreben za celjenje ran in opeklin. Kot antioksidant
16
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ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom,
ki nastaja tako pri presnovi hrane kot pri okužbi
ali poškodbi tkiva. Izjemno pomemben je tudi v
presnovi. Aktivno je udeležen pri tvorbi hormonov,
sodeluje pri tvorbi živčnih prenašalcev, sodeluje pri
zgorevanju maščob, preprečuje pretvorbo nitratov
v škodljive nitrozamine, ki povzročajo raka, zmanjša
obremenjenost telesa z okoljskimi strupi, kot je na
primer svinec, ki smo mu predvsem v urbanih območjih
dnevno izpostavljeni. Aktivno je udeležen v več tisočih
presnovnih procesih. In za vse to je dovolj 80 mg?
Ne moremo prezreti opredelitve PDV, da 80 mg
vitamina C zadostuje skoraj vsem osebam neke
starostne skupine prebivalstva.
V to skupino
štejemo
tudi kadilce,
starostnike,
nosečnice, debele
in športnike,
kronični bolniki
pa so izvzeti, saj
so priporočeni
odmerki namenjeni
zdravim osebam.

Vemo, da samo ena cigareta uniči 25 mg zaužitega
vitamina C17, pri desetih se ga uniči že 250 mg, pri 20
pa 500 mg. Glede na priporočeni dnevni odmerek
je lahko takoj jasno, da smo pri 80 mg dnevnega
vnosa ustvarili vse pogoje za skorbut. Kadilci so ob
pomanjkanju vitamina C prikrajšani tudi za razstrupljanje.
Tako kadilci kot pasivni kadilci stalno vdihavajo majhne
količine svinca, ki se ob pomanjkanju vitamina C
kopičijo in zastrupljajo telo. Z raziskavami so dokazali,
da dnevni vnos 1000 mg vitamina C, ne pa 200 mg,
za 81 % zmanjša količino svinca v telesu. Mehanizem
še ni povsem razjasnjen. C vitamin lahko ovira njegovo
absorpcijo ali poveča njegovo izločanje18.
www.hisa-zdravja.si

Človek in nekatere živali potrebujejo C
vitamin iz hrane
Ljudje, primati in še nekatere živali ne morejo tvoriti
vitamina C, ker so v razvoju izgubili encim za njegovo
proizvodnjo, zato je preskrba z njim odvisna od vnosa s
hrano. Gorile zaužijejo ogromne količine svežega sadja
in zelenjave in po nekaterih ocenah dnevno zaužijejo
4500 mg vitamina C. V sodobni prehrani človeka pa
je velika preskrba z njim precej težja. Vsak se mora
vprašati, koliko svežega sadja in zelenjave dnevno
zaužije, pomembno pa je tudi zavedanje, da je vitamin C
precej neobstojen. Uničujejo ga dolge transportne poti
sadja in zelenjave, predelava hrane in kuhanje.

S kuhanjem in predelavo hrane
nenačrtno uničujemo vitamin C
Izgube vitamina C pri predelavi hrane so
velike. Vitamin C je nestabilna molekula, ki se
ob prisotnosti vlage zelo hitro oksidira. Veliko
se ga izgubi tudi pri kuhanju, zavedati pa se
moramo, da se vitamin C v sadju in zelenjavi
uničuje že pri rezanju in strganju. Pri rezanju
se namreč sprošča encim, ki uniči vitamin
C, zato je dobro, da vse, kar narežemo, tudi
hitro pojemo. Vitamin C uničujemo tudi z
blanširanjem zelenjave pred zamrzovanjem,
izguba pa se še poveča s kuhanjem.

Da bi obdržali čim več vitamina C:
•
•
•
•

pri kuhi uporabljajte čim manj vode,
hrano dajte le v vrelo vodo,
pokrijte posodo,
se izogibajte bakreni
posodi,
• za prelive, omake
in juhe
uporabljajte
prekuhano vodo,
• servirajte in
takoj pojejte.

www.hisa-zdravja.si

Žal mnogi še vedno mislijo, da je limona bogat
vir vitamina C. Sto gramov limone ga vsebuje 41
mg, sto gramov paprike 138 mg, enaka količina
surovega in svežega brokolija pa 115 mg16. Za tiste,
ki ne marajo prehranskih dopolnil, je veliko bolje,
da ob prehladu namesto limone pojedo papriko.

Katere so koristi vitamina C pri okužbi?
Vitamin C:
neposredno ubija mikrobe in nevtralizira bakterijske
strupe že v krvni plazmi;
spodbudi celice požiralke in omogoča nastajanje
imunskih celic (nevtrofilcev);
ščiti pred pretiranim izločanjem histamina, ki
povzroča pretiran vnetni odziv;
kot antioksidant vklaplja obrambne mehanizme pred
prostimi radikali v belih krvničkah hkrati pa obnavlja
zaloge vitamina E, ki varuje maščobne dele celičnih
membran in tkiv. Te se pri obsežnem imunskem
odzivu oksidativno poškodujejo in propadejo;
deluje protivirusno.

•
•
•
•

•

Kdo potrebuje več vitamina C?

• Ljudje z akutnimi okužbami,
• starejši od 65 let,
• kadilci in alkoholiki,
• ljudje pod stresom,
• sladkorni bolniki in ljudje
•
•
•
•

po operacijah,
ljudje v urbanih območjih
z veliko industrije,
astmatiki pred fizičnim
naporom,
rakavi bolniki po končanem
zdravljenju,
ženske, ki uporabljajo kontracepcijo ali hormonsko
nadomestno terapijo.

VODNIK ZA KREPITEV IMUNSKEGA SISTEMA |
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Odmerjanje v času prehlada
Raziskave potrjujejo, da je med okužbo pomembno
zagotoviti dovolj vitamina C. Ob predpostavki, da se
vitamin C hitro izloča iz telesa in da se potrebe po
vitaminu C ob okužbi močno povečajo, ga je treba
za uspešno zmanjšanje simptomov uživati v krajših
časovnih intervalih. Ob prvih znakih bi morali takoj začeti
jemati en gram vitamina C, nato pa še naslednjih šest
ur vzeti po en gram na uro. Ob pojavu driske se lahko
odmerek zmanjša, interval pa ohrani. Driska pomeni, da
ga je v telesu dovolj, zato se odmerek zmanjša.
Tak režim jemanja so preizkusili na prehlajenih študentih,
te so razdelili v dve skupini. Ena je vitamin C jemala v
rednih enournih intervalih, druga pa ga je jemala samo
en gram. Bolezenski znaki so se za 85 % izboljšali le pri
skupini z intervalnim uživanjem vitamina C16.

Vse oblike vitamina C niso enake

18

Višje koncentracije vitamina C v krvi lažje
dosežemo z uporabo liposomalnega vitamina C.
Za dnevno uporabo je bolj primeren vitamin C s
podaljšanim sproščanjem. Za občutljive želodčke
pa so primerne soli askorbinske kisline, kot je na
primer natrijev askorbat ali liposomalni vitamin C.

SKRIVNOST JE V ODLIČNI ABSORPCIJI!
Liposomi so sodobna transportna oblika vitamina C, ki zaščiti
prebavila pred draženjem in omogoča boljšo absorpcijo.

50

odmerkov po

1.000
mg

Vitamin C
250 ml
Food Supplement

Liposomski Vitamin C,

150 ali 250 ml

• Vlogo ima pri delovanju imunskega sistema,
• nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti,
hrustanca, kože in zob,
• prispeva k delovanju živčnega sistema,
• ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

CureSupport

CureSupport

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

Vitamin C (L-askorbinska kislina) je šibka kislina in je
strukturno podobna glukozi. V prehranskih dopolnilih
uporabljamo osnovno obliko vitamina C in njegove manj
kisle izpeljanke (soli in estre). Askorbinska kislina lahko
povzroča težave tistim, ki imajo preveč želodčne kisline

ali vneto sluznico. Za take primere so boljše manj kisle
soli (natrijev askorbat) ali liposomske oblike.
Za vsakodnevno uporabo je primeren vitamin C s
počasnim sproščanjem, ki omogoča daljše zadrževanje
vitamina C v telesu. Med novejšimi in sodobnejšimi
oblikami so liposomske dostavne oblike vitamina C.
Liposom je majhen mehurček (velik mikron in manj) z
vitaminom C, ki se skozi črevesno sluznico lažje prebije
kot vitamin C. Mehurček je podoben celični membrani.
Ob stiku z membrano črevesne sluznice se z njo zlije
in v celico odloži vitamin C. Tako je omogočena precej
večja biorazpoložljivost vitamina C. Hkrati vitamin
C v liposomih zaščiti tudi sluznico želodca pred
neposrednim stikom z vitaminom C, zaradi česar so te
oblike priljubljene pri tistih, ki imajo občutljiv želodec.

30

odmerkov po

1.000
mg

Vitamin C
Na voljo tudi liposomalni Vitamin B12, D3, B kompleks, Curosome Kurkumin in Glutation.

150 ml
Food Supplement

BREZPLAČNA ŠTEVILKA:

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.
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Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

Ukrepajte pravočasno
Kakovost, ki prepriča.
Naravne sestavine, ki delujejo.

NARAVNO

PREVERJENA
KAKOVOST

BREZ TITANOVEGA
DIOKSIDA

Vitamin C ima vlogo pri:
delovanju imunskega sistema.
nastajanju kolagena,
prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti,
delovanju živčnega sistema,
ter povečuje absorbcijo železa.

Vitamin C, 1000 mg, 100 tablet

S šipkom in postopnim sproščanjem.

Vitamin C-500, 100 žvečljivih tablet
Prijazen do želodca. Z acerolo.

BREZPLAČNA ŠTEVILKA:

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

Zmagovalna moč vitamina C!
klinično preverjen liposomski vitamin C
V primeru povečanih potreb izberemo liposomsko obliko, ki ščiti vitamin C
pred razgradnjo v prebavilih, varuje želodčno sluznico pred draženjem in
omogoča večjo biorazpoložljivost.

4 razlogi za liposomski vitamin C ASCOLIP®?
1. Je izjemno učinkovita dostavna oblika vitamina C,
2. doseže vsaj 70 % višjo koncentracijo vitamina C v krvi in
3. se 2-krat dlje časa zadržuje v krvnem obtoku kot vitamin C v prahu,
4. natančno odmerjanje in preprosta uporaba (praktično za na pot).
Brez alkohola, glutena, GSO, sladkorja in umetnih sladil.
BREZPLAČNA ŠTEVILKA:

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

www.hisa-zdravja.si
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Vitamin sonca
Sonce je vir življenja in pogoj, da v našem telesu pod
vplivom UVB-žarkov nastaja steroidni hormon, kalcitriol
ali vitamin D. Predstopnja vitamina je kalcidiol, ki je
biološko neaktivna oblika in kaže zalogo, ki je telesu na
razpolago za njegovo uporabo. To obliko merimo tudi v
serumu.
Za nastajanje vitamina D v koži pod vplivom UVBžarkov so pomembni številni dejavniki:
geografska širina,
letni čas,
nadmorska višina,
dnevna onesnaženost zraka, oblačnost neba,
uporaba zaščitnih sredstev,
barva kože (količina melanina v koži),
starost (sposobnost tvorbe se zmanjšuje s starostjo),
teža (debeli ga potrebujejo dva- do trikrat več) in
površina izpostavljene kože.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pri nas vitamin D učinkovito nastaja v koži le med
aprilom in septembrom in le med 10. in 16. uro. Zelo
malo vitamina D pa dobimo s hrano, vendar le, če
uživamo mastne severnomorske ribe (lososa, sardine,
polenovko, tuna, skušo).

Vitamin D, kolo našega zdravja
Večplastna vloga v imunskem sistemu
Receptorji za vitamin D so v vseh delih človeškega
telesa. Vključen je v številne zapletene biološke procese,
med njimi ima zelo pomembno vlogo v imunskem
sistemu. Kronično pomanjkanje je povezano z različnimi
avtoimunskimi obolenji, rakom in številnimi drugimi
boleznimi.
Vitamin D spodbuja obrambo pred bakterijami in virusi
(prirojeno imunost), poveča izdelavo beljakovin (catelicidina in defensin beta) v imunskih celicah, ki uničujejo
bakterije tuberkuloze in pseudomonasa aeruginose,
prek imunskih celic pa prilagodi odziv imunskega sistema tako, da ga aktivira, upočasni ali ustavi. To je ključno
pri avtoimunskih boleznih na eni strani in stanjih z oslabljeno imunsko funkcijo na drugi19.
20

| VODNIK ZA KREPITEV IMUNSKEGA SISTEMA

Druge pomembne funkcije so še:
prispeva k ohranjanju zdravih kosti (uravnavanje
kalcija in fosfatov),
prispeva k delovanju mišic,
uravnavanje arterijskega tlaka (zavira tvorbo renina v
ledvicah),
zmanjšuje pojavnost nekaterih vrst raka (spodbuja
dozorevanje epitelijskih celic).

•
•
•
•

Kako do zdravih telesnih zalog vitamina D?
Epidemiološke raziskave kažejo, da ima le četrtina
prebivalstva normalne koncentracije vitamina D, več kot
četrtina pa izrazito pomanjkanje19. Za dobro preskrbo
z vitaminom D poskrbimo tako, da se del leta sončimo,
preostali del pa se sončenje nadomesti s sončnim
vitaminom.
Pozno pomladi in poleti lega sonca omogoča, da s
sončenjem v koži nastaja veliko vitamina D. Dovolj je
že 10–25 minut sončenja, odvisno od dejavnikov za
nastajanje vitamina D (tip kože, vreme ipd.). Od pozne
jeseni do zgodnje pomladi se sončenje nadomešča z
rednim dnevnim uživanjem prehranskih dopolnil, ki so
bolj zanesljiv vir vitamina D kot hrana.
www.hisa-zdravja.si

Strokovnjaki ocenjujejo, da so zadostne koncentracije
v serumu 30 ng/ml (75 nmol/l), endokrinologi, med
katerimi je tudi dr. Marija Pfeifer, pa menijo, da bi morale
biti vrednosti precej višje, saj so vrednosti parathormona
pri taki vrednosti nad normalnimi vrednostmi.
Parathormon je hormon za življenjsko pomembno fino
uravnavanje kalcija v telesu. Če je kalcija premalo (zaradi
premalo vitamina D), parathormon odredi, da se kalcij
izloči iz kosti19.
Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča, da zdravi
ljudje prehrano dopolnjujejo z 800 IE vitamina D, kadar
UVB-žarki ne omogočajo nastajanja v koži in če se
oseba izogiba sončenju. Bolj kot priporočena količina je
pomembna njegova raven v krvi. Če je prenizka, je treba
vnos povečati. Dodajanje neaktivne oblike vitamina D
s prehranskimi dopolnili (vitamina D3 in D2) je varno,
saj je terapevtsko okno široko. Za primerjavo: dobro je
vedeti, da pri 10- do 15-minutnem poletnem sončenju
sredi dneva koža ustvari do 20.000 IE vitamina D19.
Pri pretiranem sončenju nikoli ni predoziranja, čeprav
nastaja veliko kalcidiola. Če potreb po aktivni obliki ni,
se kalcidiol v ledvicah ne aktivira v aktiven hormon,
kalcitriol. Preostanek kalcidiola se preprosto razgradi.
Podobno se zgodi tudi pri vitaminu D3, ki ga vnesemo
s hrano ali dopolnilom. Vitamin D, ki se naredi v koži s
sončenjem, se dlje časa zadrži v telesu kot tisti iz hrane,
zato je sončenje še vedno najboljši način za ohranjanje
zdravja.

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
določa, da so sprejemljive zgornje količine
dnevnega vnosa vitamina D za otroke od rojstva
do enega leta 25 µg (1000 IE), od 1. do 10.
leta 50 µg (2000 IE), za otroke od 11 leta, za
nosečnice in doječe matere pa 100 µg (4000 IE).

Kako izbrati prehranska dopolnila?
Dobro je vedeti, s koliko enotami vitamina D je mogoče
doseči primerne koncentracije vitamina D v krvi. Vsakih
100 IE vitamina D3 zviša serumsko raven kalcidola med
0,6 in 1 ng/ml. Če oseba jemlje 1000 IE, lahko s takim
vnosom zviša raven v serumu do 10 ng/ml. Ker je topen
v maščobah, se bo najbolje absorbiral, če se uživa z
mastnimi živili.
Za vegetarijance in vegane je primeren vitamin D2
rastlinskega izvora (ergokalciferol), vsejedi pa bodo
uporabljali učinkovitejšo različico živalskega izvora,
vitamin D3 (holekalciferol). V zadnjem času so na trgu
na voljo tudi veganske različice vitamina D3 iz lišajev,
ki so učinkovitejše od vitamina D2. Vitamin D3 je tudi
v liposomskih oblikah z večjo biorazpoložljivostjo, pri
čemer ni pomembno, da se zaužijemo z mastnimi živili,
saj se absorbira drugače kot neliposomske oblike.
Pri nakupu dopolnila z vitaminom D je treba izbirati
kakovostna dopolnila s čim manj pomožnimi snovmi,
dobro pa si je preračunati tudi ceno na odmerek, saj
so nizke cene pogosto navidezno nizke. Ker s sodobno
prehrano zaužijemo premalo nenasičenih maščobnih
kislin omega-3, je zelo smiselno, da si privoščimo
kombinirani izdelek maščobnih kislin omega-3 in
vitamina D3 in s tem ubijemo dve muhi na en mah.

Vitamin D se s segrevanjem ne uniči, škodujeta
pa mu svetloba in kisik. Vitamin D v tekočini se
zato shranjuje v temnih stekleničkah.

www.hisa-zdravja.si
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Naravni vitamin sonca za vse in vsakogar

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

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

Majhne zlate kroglice
z manj in več sonca

Brez umetnih dodatkov.
V ekstra deviškem olivnem olju

Liposomska oblika za
neučakane
Z ali brez vitamina K2

Ekstra močne kapljice
nevtralnega okusa

Odlična, hitra biorazpoložljivost.

Za več kot
1000 odmerkov

Ultra 3D

V nosilnem olju brez umetnih
dodatkov.
V temni steklenički zaščiteno
pred svetlobo.

Omega-3 z močjo sonca
Močan odmerek prečiščenih
omega-3 in naravnega vitamina D3.

NOVO

Kakovost, ki prepriča.
Naravne sestavine, ki delujejo.

NARAVNO

PREVERJENA
KAKOVOST

Izdelano pod strogim nadzorom kakovosti.

BREZ TITANOVEGA
DIOKSIDA

BREZPLAČNA ŠTEVILKA:

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.
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Selen, primanjkuje ga nam in naravi
Selen je pomemben mineral, potrebujemo ga v majhnih
količinah, njegovo pomanjkanje pa zaradi osiromašenosti tal in predelave hrane ni prav redko. Dobro je vedeti,
da se ga pri predelavi moke uniči kar 80 %.16
Je izjemno pomemben antioksidant. Brez njega je
onemogočeno delovanje tudi drugih antioksidantov
v telesu. Zelo pomemben je pri zaščiti pred rakom,
imunsko oslabelostjo, avtoimunskem obolenju ščitnice
ter pri številnih drugih boleznih, saj ima pomembno
vlogo v razstrupljevalnih encimih in sistemih za
popravljanje napak v naših genih (DNK molekuli).
Dobro je znan tistim, ki imajo težave s ščitnico. Brez
selena se ščitnični hormon T4 ne more aktivirati v T3,
tkivo ščitnice pa je izpostavljeno poškodbam s prostimi
radikali, ki nastajajo pri vgradnji joda.

Orešček za dolgoživost
Dobro si je zapomniti, da so odličen vir selena
brazilski oreščki, ki jim nekateri rečejo kar
akumulatorji selena. Poleg selena so tudi odličen
vir magnezija, cinka in bora.

Različni nameni, različne oblike selena
Telo najlažje sprejema selenometionin, spojini selena
in aminokisline metionin. Prednost te oblike je tudi ta,
da lažje prodira v možgane. Tega bodo veseli tisti, ki
jim je predčasno opešal spomin. Majhne količine selena
so med drugim vzrok za predčasno pešanje umske
zmogljivosti. Selen možgane varuje pred poškodbami
s prostimi radikali in veže strupe, s tem pa varuje tudi
pred Alzheimerjevo demenco, za katero je značilna
nizka koncentracija selena v krvi.

Naravni viri selena

Opazovalne raziskave so pokazale, da selen ščiti pred 16:
rakotvornimi snovmi,
pred rakom na prostati (70 % manjša verjetnost),
rakom na pljučih (moški in ženske z višjimi
koncentracijami: 60 % manj raka na pljučih),
umrljivostjo zaradi raka v petih letih (za 13 % manj
smrti), rakom na požiralniku (za 65 % manj) in pred
rakom na želodcu (40 % manj).

•
•
•
•
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Dopolnjevanje hrane s selenom celo varuje bolnike, ki
so že preboleli raka16. Raziskava je pokazala manjšo
umrljivost, manj ponovitev raka, manjši porast drugih
rakavih obolenj.
www.hisa-zdravja.si

Natrijev selenit in natrijev selenat sta anorganski obliki
selena in se razmeroma hitro izločita iz telesa. Primerni
sta za zaščito pri menjavi amalgamskih plomb. Imata
pa dvojno vlogo. Prosta oblika selena iz teh dveh oblik
hitro veže živo srebro in ga nato izloči iz telesa, encimi,
v katere se vgradi selen, pa ulovijo proste radikale, ki
nastanejo pod vplivom težkih kovin.

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

Sadje in zelenjava sta slab vir selena,
več ga je v oreščkih. Ker je vsebnost
selena v poljščinah tako zelo odvisna
od njegove prisotnosti v zemlji, je
njegova vsebnost v živilu odvisna od
območja, kje je bila poljščina vzgojena.
Prst z različnih območij Slovenije vsebuje različne, a zelo
nizke koncentracije selena. Posledično je tudi njegova
vsebnost v istem živilu majhna in se lahko razlikuje tudi
za desetkratnik21.

Selen,

100 µg, 100 tablet

Organska oblika selena
(L-selenometionin)
Brez kvasa.
Vlogo ima pri delovanju
ščitnice in imunskega
sistema.

NARAVNO

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.
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Razkužilo za roke
Slovenci si radi izmenjujemo recepte in kuhamo, morda
pa bo komu v veselje tudi nekoliko drugačen, uporaben
recept za izdelek, s katerim si bomo razkužili roke, hkrati
pa si ga lahko prilagodite s svojo dišavo in shranite v ličen
odmernik za milo, ki bo hkrati okras vašemu prostoru.

Z razkužilom zmanjšamo število
bakterij na umiti koži za kar 99 %
Za našo zaščito in zaščito drugih
je dobro vedeti, da če si roke
temeljito umijemo, na koži z
enim milijonom bakterij ostane
1000 bakterij. Če si roke nato še
razkužimo, jih ostane le še 10. 23

Kaj je dobro vedeti o sestavinah, preden se
lotimo izdelave razkužila?
Alkohol
Alkohol uničuje bakterije, glive in viruse.
Mikroorganizme uničuje tako, da poruši
strukturo beljakovin na njihovi površini (ovojnici)
in v notranjosti. Neučinkovit pa je proti
mikroorganizmom, ki ovojnice nimajo, in proti
sporam. Da se beljakovine
v mikroorganizmih lažje
denaturirajo, mora biti v
alkoholu nekaj vode. Optimalna
koncentracija alkohola za
antiseptični učinek je zato med
60 in 80 %, njegova slaba stran
pa je, da izsušuje kožo. Primerna
alkohola z antiseptičnim učinkom
sta etanol in izopropanol.
Sredstvo proti izsuševanju kože
Najpogosteje se v te namene
uporablja glicerol, zelo dobra
izbira pa je tudi gel aloje vere, ki
24
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poleg vlaženja deluje še protivnetno. Alojin gel
spodbuja tudi fibroblaste k proizvodnji kolagena in
vsebuje encim tirozinazo, ki preprečuje nastajanje
starostnih peg20.
Prekuhana voda
Vodo za pripravo razkužila prekuhamo zato, da
uničimo in deaktiviramo mikroorganizme v pitni
vodi. Posodo za prekuhavanje je treba prej dobro
umiti. Voda naj vre tri minute, saj tako uničimo ali
deaktiviramo vegetativne oblike zdravju škodljivih
bakterij, viruse ter ciste giardiae in kriptosporidijev 22.
Primerna je tudi destilirana voda.
Eterična olja
Za nanašanje na kožo so primerna razredčena
eterična olja. Običajno v 2- do 3-odstotni
koncentraciji. Izogibamo se eteričnim oljem
začimbnic, ki dražijo kožo, zavedati pa se moramo,
da so predvsem olja agrumov, kot je na primer
bergamotkino olje, fototoksična. Tisti, ki imajo radi
vonj sivke, bodo poleg njenega pomirjujočega
učinka povečali še antiseptične lastnosti razkužila,
saj sivka razkužuje in učinkuje protivirusno.

Sestavine za pripravo razkužila

• 75 g (ali 63 ml) 90-% etanola
• 25 g gela aloje vere
• 2-3 kapljice eteričnega olja po izbiri
• odmernik za milo ali plastenka na iztis

Izdelava

1. V primerno posodo natehtajte gel aloje
vere.
2. Počasi vmešajte alkohol in eterično olje.
3. Dobro premešajte.
4. Prelijte v očiščeno plastenko ali odmernik
za milo.

www.hisa-zdravja.si

www.hisa-zdravja.si
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Vodnik je namenjen ozaveščanju in ne more nadomestiti
strokovnega nadzora nad zdravjem.

www.hisa-zdravja.si

* Naravna prehranska dopolnila NOW so ena redkih pri nas, ki ne vsebujejo titanovega dioksida (TiO2, aditiva E171). Francoska vlada je s 1. januarjem 2020 prepovedala njegovo uporabo zaradi potencialne kancerogenosti. Pobudo za prepoved TiO2 kot aditiva je pri nas letos maja, podala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, ki svetuje, da se izogibamo izdelkom s to sestavino.

Kakovost, ki prepriča.
Naravne sestavine, ki delujejo.
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BREZ TITANOVEGA
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1. NARAVNO

NOW uporablja le naravne ali naravnim enake surovine, izberejo npr. le naravne oblike aminokislin in z naravno fermentacijo
pridobljen Q10.
V izdelkih NOW ne boste našli:
GSO (gensko spremenjenih organizmov),
težkih kovin, umetnih barvil in fluoridov,
titanovega dioksida (s 1. 1. 2020 je v Franciji prepovedan v
prehranskih dopolnilih zaradi potencialne kancerogenosti),

hidrogeniranih maščob in umetnih trans maščob,
sintetičnega vitamina E (DL-alfa tokoferol),
umetnih sladil (saharin, sukraloza, asparatam),
hormonov in nanodelcev.

2. OBSTOJNO

• Testirajo stabilnost izdelkov,
• laboratorijsko preverjena obstojnost in varnost probiotikov,
• skrbna izbira ovojnine in dodatnih zaščitnih sredstev za ohranjaje obstojnosti ter svežine izdelkov (posebne
vrečice za ščitenje vsebine pred vlago in oksidacijo). NOW® Foods je prvi proizvajalec prehranskih dopolnil, ki je za
stabiliziranje izdelkov uvedel posebne vrečke (Ageless®), ki ščitijo vsebino pred kisikom.
• Zelo občutljivi izdelki se pakirajo v posebne, manj prepustne plastenke.

3. VARNO

NOW v svojih laboratorijih izvede več kot 19.000 različnih analiz mesečno:
• testira prisotnost težkih kovin z izjemno občutljivimi analiznimi metodami,
• izvaja celovite fizikalno-kemijske in mikrobiološke analize surovin ter izdelkov,
• preverja kakovost ribjih olj po smernicah in kriterijih GOED (globalne organizacije za kakovost EPA & DHA omega 3),
• preverja stabilnost izdelkov in zagotavlja ohranjanje kakovosti najmanj do izteka roka uporabe.
Izdelki so proizvedeni v skladu z visokim standardom kakovosti (GMP), ki se uporablja v farmacevtski
industriji. GMP standard so v NOW® Foods nadgradili s certifikatom odličnosti (UL), ki zagotavlja
varnost in preprečuje napake pri proizvodnji, pakiranju ter distribuciji.

BREZPLAČNA ŠTEVILKA:

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

