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ZDRAVE NOVICE

4 SKRIVNOSTI ZDRAVEGA SRCA

Če hočete ohraniti vaše srce zdravo in živahno, poskrbite 
za zdrave navade.
PRENEHAJTE KADITI! Kajenje oži žile, povečuje krvni pri-

tisk in srčni utrip ter znižuje količino kisika, ki pride do srca. 

VEČ SE GIBAJTE! Redna aktivnost je najboljši način za zni-

žanje tveganja prezgodnje smrti zaradi bolezni srca. Poskr-

bite za rekreacijo vsaj 4-krat na teden. 

BODITE ZMERNI PRI HRANI. Ne gre le za to, da boste lah-

ko zlezli v svoje ozke kavbojke. 10 odstotkov manjša teža 

lahko pomeni 50 odstotkov manjše tveganje nastanka srč-

nih bolezni. 

ODMISLITE ČRNE MISLI! Poskrbite za sproščanje in si re-

zervirajte čas zase. Ne vznemirjajte se okrog stvari, ki jih ne 

morete spremeniti. •

SPOZNAJTE SVOJ TIP DEBELOSTI

Čezmerna prehranjenost in debelost sta vedno pogostej-
ši zdravstveni težavi sodobnega človeka. V Sloveniji kar 
polovica odraslih sodi v to skupino. 
Vsi s čezmerno telesno težo morajo biti pozorni na tip svo-

je debelosti. Če se jim odvečna maščoba nabira predvsem 

na bokih in stegnih, govorimo o hruškastem tipu debelosti. 

Če se maščoba nabira okoli trebuha, govorimo o jabolč-

nem tipu debelosti. Poznati razliko je pomembno, saj se 

je pokazalo, da je jabolčni tip debelosti nevarnejši in lah-

ko vodi v bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen, raka, 

povzroča pa tudi zamaščena jetra. Hruškasti tip debelosti 

je značilen za ženske in je lahko povezan s hormonskim 

neravnovesjem. •

GRENKI PRIOKUS SOLI 

Prebivalci industrializiranih držav uživamo daleč preve-
like količine soli. Odrasli prebivalci Slovenije tako kar za 
okoli 150 odstotkov presegamo priporočen dnevni od-
merek soli. 
Čezmeren vnos soli je neposredno dokazan prehranski 

dejavnik tveganja. Je eden ključnih razlogov za povišan 

krvni tlak, ta pa predstavlja pomemben vzrok za nastanek 

možganske kapi ter drugih bolezni srca in ožilja. Prevelika 

količina zaužite soli je tudi dejavnik tveganja za nastanek 

kroničnih bolezni (bolezni ledvic, sladkorne bolezni tipa 2, 

osteoporoze, debelosti). Zato pri dnevni prehrani popazite 

na količino soli. •
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Narava cveti,
zaživimo še mi

Z
ima je za nami. Spominjali se je bomo po katastrofalnih 

ujmah, a tudi po izjemnih uspehih slovenskih športnikov. 

Letošnja zima ni bila ostra, tudi dolga ne. A vsi, ki imamo 

radi sonce, smo bili njenega konca veseli.

Pred nami je april – čas, ko narava začne zeleneti. Verjetno ima 

vsak svoje priljubljene aktivnosti, vsem nam pa so na voljo tudi 

številne rekreativne prireditve na prostem. Pridružite se lahko 

na primer skupini nordijske hoje, tekačem ali kolesarjem, ki vam 

lahko pomagajo do zdravega pomladnega razvedrila. 

Ne glede na to, česa se boste lotili, pazite, da ne boste pretirava-

li. Če se čez zimo niste veliko gibali, potem se nikar ne odpravite 

na maraton ali celo na Triglav. Začnite postopoma. Že prvi korak, 

odločitev za gibanje, je zmaga. Pred vsako aktivnostjo poskrbite 

tudi za ustrezno raztezanje, ki bo vaše telo in mišice ogrelo in 

pripravilo na napor. 

Praviloma se nam prav spomladi zgodi, da opazimo svoje od-

večne kilograme. Pomlad je zato čas, ko mnogi začno s pripra-

vami na poletje, saj želijo do takrat svoje telo postaviti v red 

in dobro formo. Mi vam svetujemo, da poskrbite predvsem za 

zdravo in uravnoteženo prehrano in se izogibajte praznim oblju-

bam o hitrih spremembah. Prehitro hujšanje se velikokrat vrne 

kot bumerang, posledica je še več odvečnih kilogramov.

Vsem se iskreno zahvaljujem za vaše komentarje. 

S pozitivnimi pozdravi,

Marko Stopar
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KORISTI POMLADANSKEGA ČIŠČENJA

Očistite telo in 
vanj povabite 
zdravje
Prebava je bistvenega pomena za vaše zdravje. 
Ob počasni prebavi se na črevesnih stenah 
nabirajo strupene obloge, ki vstopajo v krvni 
obtok in zastrupljajo telo. Poskrbite za zdravje 
in očistite svoje črevo. 
Besedilo: Andreja Brezovnik

Z 
aprtost in počasno prebavo 

povzročajo predvsem ne-

zdrave prehranske navade, 

premalo fizične aktivnosti, po-

manjkanje tekočine in stres. Vse 

to upočasnjuje prebavo, povzroča 

motečo zaprtost in zastruplja naše 

telo. Največja težava je, da se pri 

tem v prebavilih kopičijo strupene 

obloge starega blata, zalepljene 

na stenah črevesja, ki bi se pravilo-

ma morale sproti izločati iz telesa.

V črevesju je doma naš imunski 
sistem 
Zdravo črevo je izrednega pome-

na za naše zdravje, saj je črevesna 

sluznica del našega imunskega sis-

tema, zadolžena pa je tudi za črpa-

nje hranljivih snovi, kot so minerali 

in vitamini iz hrane. Če je črevesna 

sluznica obložena s strupenimi 

oblogami starega blata, je njena 

funkcija absorpcije močno ome-

jena. Zato se ob počasni prebavi 

velikokrat počutimo utrujeni, brez 

energije, imamo težave s kožo in 

glavobole, saj naše telo ni sposob-

no absorbirati hranljivih snovi.

Kdaj morate ukrepati? 
Večina ljudi se ne zaveda, da tudi 

sami doživljajo občasna zaprtja. 

Zdrav človek bi moral blato od-

vajati najmanj enkrat dnevno, v 

nasprotnem primeru lahko že go-

vorimo o zaprtju. Zaprtost lahko 

spremljajo še drugi simptomi, kot 

so odvajanje manjših količin blata, 

trše blato, oteženo odvajanje in 

občutek nepopolne izpraznjeno-

sti. Pri tem ne gre le za neprijeten 

občutek, ampak klic telesa na po-

moč. Zaprtost pomeni nabiranje 

strupenih oblog, ki se zalepijo na 

stene črevesja in lahko tam osta-

nejo tudi leta. Te obloge uničuje-

jo črevesno sluznico, zaradi česar 

postane prepustna in začne v krv-

ni obtok spuščati strupe, ki nato 

prosto potujejo po telesu in imajo 

dostop do vseh organov.

Najprej odpravite obloge
Če se že dolgo niste lotili načrtne-

ga čiščenja svojega telesa, lahko 

z veliko verjetnostjo pričakujete, 

Večina ljudi se ne zaveda, 
da tudi sami doživljajo 

občasna zaprtja.

ABC ZDRAVE PREBAVE

Za redno in zdravo prebavo 

strokovnjaki svetujejo 

predvsem vlaknine, tekočino 

in gibanje. Že s temi tremi 

majhnimi koraki smo za naše 

zdravje naredili veliko. 

                                                                

Jejte hrano bogato z vlakninami
Poskrbite za redne obroke, ki so 

bogati s svežo zelenjavo in sad-

jem. Kjer lahko, zaužijte tudi olu-

pek, ki je največji vir vlaknin. Naj-

več vlaknin vsebuje seme psiliuma, 

kar 71 gramov na 100 gramov teže. 

Ovseni otrobi jih za primerjavo 

vsebujejo samo 5 gramov.
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da so stene vaših prebavil oblo-

žene z oblogami. Obloge si lahko 

predstavljamo kot nekakšne težke 

sluzi, ki se oprijemajo sten čreves-

ja in so gojišče nezdravih bakterij. 

Te bakterije se začnejo na starih in 

trdnih oblogah uspešno razmno-

ževati, kar lahko privede do resnih 

zdravstvenih težav. Predvsem po-

časna prebava in zaprtost lahko 

kažeta na nezdravo črevo, to pa 

lahko vpliva tudi na delovanje dru-

gih organov. Čiščenje črevesja je 

tako prvi korak k zdravju, saj s tem 

omogočamo nemoteno delovanje 

drugih organov, sprotno odvajanje 

strupov iz telesa in učinkovito čr-

panje hranljivih snovi iz hrane. 

Zlati nasvet: veliko vlaknin!
Strupenih oblog se boste na na-

raven način znebili z vlakninami. 

Poleg očiščenja bodo pospešile 

Zaprtost 
pomeni nabiranje

strupenih oblog.

tudi prebavo in odpravile zaprtost. 

Prav zato je priporočljivo uživanje 

hrane, ki je naravno bogata z vla-

kninami. Eno od najboljših tovr-

stnih hranil je vsestranska vlaknina 

psiliuma, ki uredi prebavo, očisti 

prebavni trakt in odpravlja zapr-

tost. Vlaknina psiliuma ima namreč 

izredno sposobnost, da v stiku z 

vodo nabrekne in ustvari naraven 

gel. Ta potuje po prebavnem trak-

tu, nase veže vse strupe in tako 

učinkovito in nežno očisti črevo. 

Zaradi gela postane blato tudi 

mehkejše in lažje za odvajanje. •

100% NARAVNA
VZPODBUDA
UPOČASNJENI
PREBAVI 

 Odpravlja zaprtost in 

pospešuje prebavo  

 Temeljito prečisti prebavni trakt 

in razstrupi telo  

 V priročnih vrečkah

 Sadnega okusa

Psylliox aktivne vlaknine je naravno 

prehransko dopolnilo na osnovi vlaknine 

psiliuma in izvlečka slive, ki pripomoreta 

k redni prebavi, odpravljanju zaprtosti in 

učinkovitem čiščenju črevesja. Izdelek se 

lahko jemlje neprekinjeno, saj za razliko od 

odvajal ne povzroča odvisnosti. Z rednim 

jemanjem poskrbimo za urejeno in redno 

prebavo.

Na voljo v lekarnah in specializiranih

trgovinah po Sloveniji.

Izkoristite ekskluzivno ponudbo samo za 

bralce 5 min za zdravje na zadnji strani 

revije in si priskrbite paket Psylliox 

aktivne vlaknine.

Skrbite za gibanje
Pri rednem gibanju se spodbudi 

črevesno krčenje in metabolizem. 

Dovolj je že pol ure sproščujoče 

hoje na svežem zraku.

Zaužijte vsaj 2 litra tekočine 
dnevno
Nezadostno uživanje vode se kaže 

v tršem blatu, ki ga je težje odva-

jati. Prav zato je pomanjkanje te-

kočine v telesu razlog za zaprtost 

in počasno prebavo. Voda je po-

membna tudi za učinkovito delo-

vanje vlaknin.
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V 
času, ko je pomembno, da 

znamo izbirati zdravo hrano, 

je pomembno tudi prisluh-

niti nasvetom izkušenih strokov-

njakov. Mi smo si za sogovornico 

izbrali Marijo Merljak, univ. dipl. 
inž. živilske tehnologije in sveto-

valko za zdravo prehrano. Spoznali 

smo vodila prehranjevanja, ki mo-

rajo slediti raznovrstni in lokalno 

pridelano hrani brez modnih diet.

Po televiziji je vse več kuharskih 
oddaj, a naše prehranjevalne na-
vade so vse slabše. Kako se znajti 
med vsemi nasveti, da ne bi nare-
dili več škode kot koristi?  
Televizijske kuharske oddaje so 

pravzaprav odgovor na razmah 

spleta, zlasti blogov, facebooka in 

vseh drugih oblik interaktivnega 

sporazumevanja in medsebojne-

ga obveščanja. Danes lahko vsak-

do vse zapiše in objavi kot (svojo) 

modrost in resnico. Tudi če nima 

nobenih strokovnih kvalifikacij. 

Veliko je raznih »nutricionistov«, 

ki se ponašajo samo s hitrim teča-

jem v tujini. Taki potem zlahka (v 

interesu nekoga) razglašajo razne 

superdiete in superživila. Televizij 

je veliko, ni ena sama kot nekoč. 

Žal najbrž razen nacionalne tele-

Na krožnik moramo dati 
čim bolj raznoliko hrano. 

vizije RTV SLO, ki se trudi skrbeti 

za strokovnost in se zaveda svoje 

vzgojno-svetovalne funkcije, veči-

ne drugih to ne zanima. V ospred-

ju so šov, komercialni učinek in do-

biček. Tega je najlažje kovati prav 

z razglašanjem eksotike in nenava-

dnosti. Povejmo takoj: nič takega 

ni nikjer drugje na svetu, kar tudi 

sami ne bi imeli! Zato zaradi zdrav-

ja ni potrebno uvažati eksotičnih 

živil; to je zgolj zaradi dobička. Pri 

tem smo skoraj pozabili na naše 

avtohtone divje rastline, na primer 

skorš, trnulje, drnulje, mokovec, ra-

kitovec, jerebiko ali brin ..., polne 

zdravih antioksidantov. Za vsako 

tegobo raste rož'ca tudi pri nas. 

Res je, da zaradi močnega farma-

cevtskega lobija ne smemo več 

vedeti, čemu služijo žajbelj, kami-

lica ... in kako si lahko pomagamo 

s krompirjem ali čebulo! Še en vi-

dik je pri komercialnih televizijah in 

kuharskih oddajah. Vsaka mrzlično 

išče svojo tržno nišo, ciljno publi-

ko, od mladih do starejših. Prav 

temu potem prilagajajo vsebino in 

režijske prijeme, zato so te oddaje 

tako različne, mnoge mrzlično di-

namične, da več skrijejo kot razkri-

jejo ali podučijo.

Kaj je res zdravo?
Zdravo  prehrano  bi opredelila 

kot tisto, ki nam omogoča, da dan 

za dnem vnašamo v telo hranilne 

gradnike in snovi, ki nam dajejo 

energijo, in zaščitne snovi, s kate-

rimi varujemo celice. Kajti vsi te-

meljni življenjski procesi potekajo 

na ravni celic in v njih. Vendar prva 

zahteva  za to je, da je hrana pride-

lana na naravi prijazen način, brez 

uporabe škodljivih zaščitnih sno-

vi in umetnih gnojil. Taka hrana je 

zdrava in jo lahko v celoti uporabi-

mo, tudi zunanje liste, ali na primer 

olupek pri krompirju ali jabolkih. 

Po navadi je prav pod olupkom 

in v njih največ zaščitnih snovi, ki 

ščitijo sadje in zelenjavo in potem 

ko jih zaužijemo – ščitijo nas, naše 

telo. Drugo načelo je – z vrta na 

mizo. To pomeni, da pridelek zelo 

hitro pride na naš krožnik, kajti čas 

je dejavnik, ki znižuje količinsko 

vsebnost hranilnih snovi in njihovo 

učinkovitost. Hrana ali pridelki, ki 

prihajajo od drugod in sta za njimi 

dolga pot in čas od trenutka, ko so 

bili pridelki pobrani, ali sadeži utr-

gani, imajo močno okrnjeno vseb-

nost hranilnih snovi. To velja tudi 

za ekološko, z vsemi certifikati pri-

delano sadje in zelenjavo iz tujine. 

Eno načelo zdrave prehrane je 

tudi, da je hrana čim manj indu-

strijsko predelana in »nadgrajena«.  

Sliši se seveda čudno, a danes je 

že dozorelo spoznanje, da so vi-

INTERVJU: MARIJA MERLJAK

S hrano 
do zdravja
Vedno več je medijev, ki nam predstavljajo 
modrosti prehranjevanja in obljubljajo zdrava 
in lepa telesa, ki naj bi jih dosegli z modnimi 
dietami. V meniju instant rešitev se pogosto 
znajdemo v situaciji, ko več ne vemo, kaj 
izbrati in komu verjeti. Kako preprečiti, da 
sladki obljubi ne bi sledil grenak priokus.
Besedilo: Marko Stopar
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Problem naše družbe 
so skriti sladkorji.

soko industrijski živilski izdelki si-

cer sladki, ali slani, pikantni ... ter 

privlačnih barv in vonjav, mikavno 

embalirani in reklamirani, a so za-

radi uporabe ojačevalcev okusov, 

konzervansov in barvil vse prej kot 

zdravi, ali na meji dopustnega.

Kaj je torej osnova zdravega pre-
hranjevanja?
Ravnovesje na krožniku – ravno-

vesje v telesu. To je moj moto, ki 

ga vse bolj uporabljam, in v praksi 

vidim, da se ne motim. Na krožnik 

moramo dati čim bolj raznoliko 

hrano in nujno je, da spoštujemo 

naravo in izbiramo sezonsko, na pa 

po prehranski piramidi. Na primer: 

pozimi ne bomo uživali paradižni-

kov, ker so ti poletna zelenjava, 

marveč zelje, repo, kolerabo in po-

dobno. Seveda lahko uporabimo 

konzervirane paradižnike, paprike, 

mezgo, razne marmelade in po-

dobno, kar smo pač konzervirali, 

ko je bilo sadje ali zelenjava na vi-

šku svoje zrelosti.

Kako to, da je kljub poplavi diet in 
nasvetov vse več alergij?
Alergije so posledica različnih 

vzrokov. Prav gotovo je sešteva-

nje ali sinergija škodljivih snovi 

v industrijski hrani eden od zelo 

pomembnih razlogov, da je alergij 

več. Alergije so tudi posledica (iz)

ločevanja določenih hranil. Z osiro-

mašeno, neuravnoteženo hrano ne 

dobimo vsega, kar telo za življenje 

potrebuje: gradivo, energijo in za-

ščito. Posledično nam pade imun-

ska sposobnost in prepoznavnost 

telesu škodljivih snovi. In alergije 

so tu. Imunski sistem mora na-

mreč delovati sočasno, usklajeno 

in  učinkovito. 

Kaj če nam primanjkuje pomemb-
nih prehranskih snovi?
Zbolimo ... Ne takoj. Sprva se nam 

zmanjšuje energija, slabša se kon-

centracija, upade nam dobra volja, 

čedalje več težav imamo s kožo, 

očmi in kostmi in naposled res 

zbolimo. Toda telo nam je dalo do-

volj znamenj in časa, da negativni 

proces lahko obrnemo in bolezen 

preprečimo. 

Je kakšna razlika med prehrano 
starostnika in prehrano otrok?
Biokemija celic je pri obeh enaka. 

Vendar otrok raste, njegove celice 

se neprestano delijo, zato so otroci 

vsak dan večji in bolj krepki, med-

tem ko se pri starejših samo še ob-

navljajo in popravljajo. Razlike so v 

količini: otroci včasih pojedo samo 

tri, štiri žličke ... in potem kmalu iz-

gubijo interes za hrano in stečejo 

drugam, zato mora v teh žličkah 

dobiti vse, kar celice potrebujejo. 

Odrasli lahko pojedo celo kosilo, 

otroci tega ne zmorejo.

Veliko otrok naj bi bilo že prav 
zasvojenih s sladkorjem in čoko-
lado?
Res je. Pa tudi starejših. Pravza-

prav s čokolado in sladkorji samimi 

po sebi ni nič narobe. Narobe je, 

če jih pretirano uživamo ali jih za-

menjamo za hrano. Posladek mora 

biti količinsko majhen in vedno na 

koncu obroka. Problem današnje 

družbe »sladkega blagostanja« so 

skriti sladkorji. Ti so dodani v šte-

vilne industrijske izdelke, tudi take, 

kjer sladkorjev ne pričakujemo, pa 

vendar jih imajo, da okrepijo okus. 

Najpogosteje so skriti sladkorji v 

raznih brezalkoholnih pijačah, tudi 

v jogurtih in drugih na videz zdra-

vih izdelkih. Zaradi tega zaužijemo 

neprimerno več sladkorjev, kot bi 

jih telo potrebovalo. Nanje se telo 

navadi, tudi telo odraslega, in terja 

vedno več in več. 

Nam zaupate nekaj trikov, kako 
kuhati bolj zdravo?
Ni trikov. Spoznati stare, tradicio-

nalne jedi in jim dati novo preoble-

ko. •

MARIJA MERLJAK
univ. dipl. inž. živilske tehnologije

Poleg delavnic, oddaj po 

televiziji in radiu ter člankov v 

revijah in časopisih je skupaj s 

hčerko tudi avtorica treh knjig  

Zdravje je naša odločitev, 
Zdrava prehrana je prava 

odločitev in Knjiga za zdravo 
življenje. V vseh izvemo 

konkretne nasvete, kako 

ravnati v primeru posameznih 

težav. V preglednih tabelah 

razberemo, kaj nam telo samo 

sporoča, kaj nam primanjkuje. 

Kako so si vitamini in minerali 

v soodvisnem sorodstvu, kako 

se podpirajo ali ovirajo in kako 

kombinirati obroke.
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ALI LAHKO USTAVIMO STARANJE?

Skrivnosti večne 
mladosti
Kdo ne bi bil rad večno mlad? Želja vseh nas 
je, da bi živeli čim dlje, s čim manj težavami. 
Znanstveniki vsega sveta se trudijo odkriti 
čudežni napoj, a brez uspeha. Kljub temu se 
nekateri starajo počasneje in z manj težavami. 
Kakšno vlogo ima pri tem zdravje naših celic?
Besedilo: Marko Stopar

NAVADE, 
ZARADI KATERIH 

SE BOMO 
POSTARALI PREJ

Sodoben človek si želi staranje 

ustaviti ali pa vsaj upočasniti. 

Z izogibanjem slabih navad, 

lahko nekaj korakov v tej smeri 

naredimo tudi sami. 

Nezdrava hrana
Sem štejemo predvsem hrano, ki 

je večkrat toplotno obdelana, ka-

ramelizirana, ocvrta in konzervi-

rana. Škodljivi sta tudi prevelika 

vsebnost nasičenih maščob in od-

sotnost nenasičenih maščob.

Sladkor in sladkarije
Odvisnost od sladkega je pogo-

sto tudi posledica čustvenega 

primanjkljaja ali kakšne druge no-

tranje praznine. Žal je vse bolj raz-

širjena, saj je vse več otrok dobe-

sedno odvisnih od čokolade.

Pomanjkanje gibanja
Gibanje ohranja mišično tkivo, ki 

je zelo pomembno pri ohranjanju 

zdravih in gibljivih sklepov. Gibalne 

vaje krepijo duha, kosti in spodbu-

jajo telesni metabolizem.

V
relca mladosti znanstveniki 

še niso odkrili. So pa raz-

iskali in prepoznali veliko 

lastnosti oziroma dejavnikov, ki 

staranje bodisi pospešujejo bodisi 

zavirajo. Raziskav je bilo po vsem 

svetu opravljeno veliko, kar je ra-

zumljivo glede na potrebo ljudi, da 

bi vsaj upočasnili procese staranja. 

Med najpomembnejša odkritja so-

dijo prosti radikali oziroma njihova 

vloga pri staranju in odmiranju ce-

lic, ki je bila prepoznana kot vzrok 

za številne težave.

Celice – vir mladosti
Demenca. Srčni infarkt. Prostata. 

Debelost. Nobena od teh težav ni 

na našem seznamu želja, a skupna 

točka vsem je staranje, predvsem 

staranje na ravni naših celic. Celice 

so namreč tiste, ki poganjajo de-

lovanje našega telesa. Vsakodnev-

no jih mnogo odmre, a številne se 

kljub temu iz dneva v dan množijo 

in obnavljajo. Celična smrt torej 

sama po sebi še ni nič slabega. 

Izjema so tiste, ki se ne razmno-

žujejo in ne obnavljajo – celice 

osrednjega živčevja in srca. Ce-

lične spremembe namreč najprej 

vplivajo na posamezne organe in 

nato na celotno telo. Zato je toliko 

pomembneje, da jih zaščitimo in 

preprečimo njihovo odmiranje. 

Staranje in prosti radikali
Zdravje celice je odvisno od pre-

snove kisika oziroma od tega, kako 

kisik znotraj vsake celice spreminja 

sladkor v energijo. »V tem procesu 
nastanejo izredno strupene kemič-
ne spojine – prosti radikali,« po-

jasnjuje dr. Lippman, ki je bil leta 

1996 za svoje raziskave proti stara-

nju nominiran za Nobelovo nagra-

do za medicino. Najbolj pogoste 

bolezni staranja, ki so povezane s 

prostimi radikali, so različna vne-

tja, ateroskleroza, alzheimerjeva 

bolezen, depresija, kap, sindrom 

kronične utrujenosti, osteoartritis 

in še bi lahko naštevali. 

Obramba z antioksidanti
Naše telo ima razvite obrambne 

Prosti radikali 
povzročajo vedno več

škode zdravju.
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ksidanti so ključnega pomena za 

obrambo celic. Primarna naloga 

antioksidantov je boj proti prostim 

radikalom v celicah, s tem pa tudi 

upočasnjevanje degenerativnih 

procesov na celični ravni. Konč-

ni rezultat njihovega delovanja je 

upočasnjeno staranje. Sodoben 

človek lahko antioksidante v or-

ganizem vnaša s hrano ali drugimi 

izdelki. •

mehanizme pred prostimi radikali. 

Obrambo sestavljajo predvsem ra-

zni encimi in hranila, ki nam omo-

gočajo kakovostno in dolgo ži-

vljenje. A same celice se vse težje 

spopadajo s povečanim številom 

radikalov. Prosti radikali nastajajo 

pogosteje kot kdaj koli prej, ker 

je v naši okolici vse več sevanja 

(mobilni telefoni, televizorji, raču-

nalniki) in onesnaženega zraka, 

naše življenjske razvade pa so vse 

bolj neprimerne (kajenje, alkohol 

in stres). Če k temu dodamo še 

slabo prehrano in s tem povezano 

pomanjkanje kakovostnih hranil, 

ima naše telo vse manj možnosti 

v boju z radikali. Številne bolezni 

so v skokovitem porastu, njihove 

žrtve so vse mlajši ljudje. Antio-

Antioksidanti so 
ključni pri obrambi 

naših celic.

VAŠ ADUT ZA 
DOLGO ŽIVLJENJE

ANTIOKSIDANT RESVERATROL 
FORTE VSEBUJE IZVLEČEK 
JAPONSKEGA DRESNIKA, KI 
PRISPEVA K ZAŠČITI CELIC 
PRED OKSIDATIVNIM STRESOM.

• eden najmočnejših znanih 

antioksidantov,

• preprečuje staranje kože in deluje proti 

prostim radikalom,

• popolnoma naravna učinkovina,  

s katero se rastline ščitijo pred 

infekcijo, stresom in ultravijoličnim 

sevanjem,

• EKO NOVOST leta 2013 po izboru 

revije Bodi eko,

• NAJBOLJ PRILJUBLJENO prehransko 

dopolnilo leta 2013 po izboru bralk in 

bralcev revije Lepa & Zdrava, 

• GMP - certifikat, ki zagotavlja visoke 

standarde kakovosti.

Resveratrol Forte vam omogoča 

celovito zaščito z vnosom 

antioksidanta, saj vsebuje 200 

miligramov najkakovostnejšega 

resveratrola iz japonskega dresnika. 

Redno jemanje pripomore k ohranjanju 

srčno-žilnega sistema. 

Na voljo v lekarnah in specializiranih

trgovinah po Sloveniji.

Izkoristite ekskluzivno ponudbo samo za 

bralce 5 minut za zdravje na zadnji strani 

revije in si priskrbite paket Resveratrol 

Forte za 3 mesece.

Preobremenjenost
Prezasedenost nam jemlje čas za 

telo, gibanje in skrb za prehrano. 

Vse to povečuje možnost srčnih 

bolezni, pospešuje celično staranje 

in omeji delovanje možganov.

Pomanjkanje spanca
Spati moramo vsaj 7 ur, da se naše 

telo lahko spočije in si nabere no-

vih moči.

Pomanjkanje spolnosti
Spolnost povečuje izločanje hor-

mona sreče, krepi imunski sistem, 

izboljšuje prekrvavitev in porabo 

kalorij.
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nepravilno prehrano (tipično npr. 

pomanjkanje vlaknin) in bolezni 

zob ter ustne votline, zaradi kate-

rih je hrana nezadostno zgrizena. 

Seznam vzrokov je tako skoraj ne-

skončen. Upoštevati moramo tudi 

možnost črevesne okužbe, pre-

hranske alergije in intolerance, ce-

liakije, sindrom razdražljivega čre-

vesja, prehitro praznjenje želodca, 

zaprtje, bolezni trebušne slinavke, 

dehidracija, bolezni slepiča, čreve-

sni paraziti, pa tudi nekatere vrste 

zdravil. Stanje se v nekaterih situ-

acijah, npr. med potovanjem, zlasti 

z letalom, in ob izpostavljenosti 

Z
napenjanjem se verjetno so-

očamo vsi, četudi samo pre-

hodno ali kratkotrajno. V ve-

liki večini primerov ne gre za resne 

in nevarne zdravstvene težave. Po-

gosto znamo sami poiskati vzrok 

in ga odpraviti. Posvet z zdravni-

kom je nujen, če je napenjanje po-

navljajoče, celo stalno in stopnju-

joče, če je povezano z bolečinami, 

slabostjo, hujšanjem, s hudimi pre-

bavnimi motnjami, s pojavljanjem 

krvi v blatu, z zvišano temperatu-

ro, celo motnjami dihanja. Za teža-

ve z napenjanjem in napihovanjem 

je veliko vzrokov. Med pogostimi 

je tudi prevelika količina zraka, ki 

ga pojemo med jedjo. Strokovno 

se čezmerno požiranje zraka ime-

nuje aerofagija, še posebej izrazita 

je, kadar med hrano precej govori-

mo, pa pri uživanju vrele ali ledeno 

mrzle hrane. Med glavne vzroke 

napihovanja in napenjanja bi sama 

uvrstila še prenajedanje, uživanje 

hrane, ki napenja (npr. fižol, zelje, 

cvetača), pomanjkanje gibanja, 

stresu lahko še poslabša. Primerna 

zaščita pred napenjanjem je hrana 

z veliko vlaknin. Vlaknine so sesta-

vina rastlinske hrane, torej sadja in 

zelenjave. Med koristnimi domači-

mi zeliščnimi pripravki sta najpo-

gostejša navadni janež in navadni 

sladki komarček. Babičin recept 

ob napenjanju in krčih v trebuhu 

je največkrat še skodelica kamilič-

nega čaja, medtem ko Jean Carper 

v knjigi Hrana - čudežno zdravilo 
pri napenjanju svetuje tudi, ingver, 

česen in poprovo meto. Spomnim 

se, da so mi kot otroku starejši 

svetovali blago masažo trebušč-

ka v smeri urinega kazalca. Zani-

mivo, tega nisem našla v nobenih 

današnjih priporočilih. Ameriška 

literatura za ublažitev napenjanja 

svetuje tudi aktivno oglje, sredstva 

proti želodčni kislini (t.i. antacide), 

uživanje prebavnih encimov, pro-

biotike in zdravila, ki so na voljo 

brez recepta (v slovenskih lekar-

nah je primer takšnega denimo 

simetikon). •

Ob izpostavljenosti 
stresu se stanje 

še poslabša.

KAJ MORAM VEDETI O

Napenjanje in
napihovanje
Napihnjenost trebuha in napenjanje sta 
pogosti težavi sodobnega človeka. 
Zakaj pride do njiju in kako ju obvladati?
Besedilo: asist. mag. Nena Kopčavar Guček, dr. med. spec.

Aktivno je vključena tudi v dodi-

plomsko, podiplomsko in strokov-

no izobraževanje na Katedri za 

družinsko medicino Medicinske 

fakultete v Ljubljani. 

Del njenih aktivnosti je tudi razi-

skovanje. Bila je vključena v med-

narodne raziskovalne projekte. Je 

vabljena predavateljica na doma-

čih in mednarodnih strokovnih sre-

čanjih.

Asist. mag. 

NENA KOPČAVAR 
GUČEK

dr. med. spec.

Mnenje je brezplačen 

strokovni prispevek avtorja 

besedila. Kot specialistka 

družinske medicine je redno 

zaposlena v Zdravstvenem 

domu Ljubljana, enota Vič.





Ekskluzivna ponudba
Izberite izdelek, izpolnite priloženo naročilnico 
in si zagotovite dodaten brezplačen izdelek. 

.........................................................................................................................................................................................................

Naročilnico izrežite in pošljite na naslov: 
Sanofarm d.o.o.,Šmarska cesta 5c, 6000 Koper. 
Dostava po ceniku Pošte Slovenije: 3 €. 
Plačilo po povzetju. 

Akcijski paket lahko naročite tudi na brezplačni 
telefonski številki 080 12 77, vsak delovnik med 
9. in 15. uro ali na elektronskem naslovu: 
info@sanofarm.si. 

NAROČILNICA
Naročam naslednje izdelke EKSKLUZIVNE PONUDBE 
(Označite izbrani ali oba paketa, ki jih želite prejeti. Akcija traja od 9. do 25. aprila 2014.)

PSYLLIOX
®
 aktivne vlaknine  59,92 €

AKCIJSKA CENA 44,94 €

3+1gratis 2+1gratis

RESVERATROL
®
 FORTE  74,94 €

AKCIJSKA CENA 49,96 €

Naravna vzpodbuda
upočasnjeni prebavi 

PSYLLIOX® aktivne vlaknine je naravna
pomoč proti zaprtosti, ki pripomore k redni 
prebavi in učinkovitem čiščenju črevesja. 
Z naročilom paketa si boste zagotovili 

1 mesečno kuro, s katero boste na naraven 

način uredili prebavo, odpravili zaprtost in 

razstrupili prebavni trakt. 

Vaš adut za dolgo življenje

RESVERATROL® FORTE Eko novost 2013 in 
Najbolj priljubljeno prehransko dopolnilo 2013 
je eden najmočnejših antioksidantov, ki vsebuje 
izvleček japonskega dresnika, ki prispeva k zaščiti 
celic pred oksidativnim stresom. 
Redno jemanje pripomore k ohranjanju srčno-žilnega 

sistema in omogoča celovito zaščito, saj vsebuje 200 

miligramov čistega najkakovostnejšega resveratrola iz 

japonskega dresnika. Število rednih uporabnikov zaradi 

učinkovitosti strmo narašča.

IZBRANI PAKET ŽELIM PREJETI NA NASLOV:

Ime in Priimek: ______________________________________________

Naslov: ____________________________________________________

Pošta: ________________  Poštna številka:

Podpis: _______________                 Datum naročila: _______________


