
SPOŻYCIE CUKRU  
NAPĘDZA CHRONICZNE STANY CHOROBOWE W 

CAŁYM ORGANIŹMIE

„Cukier powoduje próchnicę zębów." „Cukier powoduje otyłość." 
„Jesteś zależny od cukru!" Nie będzie przesady jak powiem, że te 
cytaty prawdopodobnie słyszeliście 100 razy. To co przeraża to fakt, 
że to jest dopiero wstęp do długiej listy problemów zdrowotnych 
wywoływanych przez nadmiar cukru w organizmie. Cukier działa 
szkodliwie na mózg, wątrobę i trzustkę i może spowodować 
poważne, długotrwałe problemy zdrowotne. W rzeczywistości 
powoduje on globalne problemy w organizmie.

W ostatnim dziesięcioleciu, światowe spożycie cukru wzrosło ze 
130,000,000 mln gramów do 178,000,000 mln gramów. 5 Liczba 
osób z nadwagą i otyłych osiągnęła rozmiary epidemii. Nadmierne 
spożycie cukru jest głównym czynnikiem rozprzestrzeniania się 
chorób niezakaźnych (NCD).

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
wydała w marcu 2015 zalecenia dla 
dorosłych i dzieci o ograniczeniu 
spożycia cukru do takiej ilości, aby 
to stanowiło mniej niż 10% całkowitej 
liczby dziennego spożycia kalorii. 5 
Odpowiada to około 12,5 łyżeczkom 
cukru dziennie dla dorosłych.
Ludność w krajach takich jak RPA, 
Kanada, Brazylia, Wielka Brytania i USA systematycznie 
przekracza tak zalecane spożycie.

KRAJE Z POWROTEM PRZEJMUJĄ KONTROLE 
Statystyki mogą być przygnębiające, ale niektóre kraje starają się 
rozwiązać problem nadmiernego spożycia cukru przez wprowadzenie 
zasad i procedur (np. podatek od napojów gazowanych, kampanie 
uświadamiające, czy wręcz zakazy). Aby zmniejszyć spożycie cukru 
przez uczniów w szkołach, Australia wdrożyła strategię „Mądry wybór 
zdrowej żywności i napojów". Francja, w ramach Ustawy o Zdrowiu 
Publicznym, zakazała umieszczania automatów sprzedających 
produkty spożywcze w szkołach. Holandia zainicjowała program 
pilotażowy w jednej szkole, w ramach którego uczniowie otrzymują 

bezpłatnie owoce i warzywa do posiłków w stołówce. Po rozszerzeniu 
na szczeblu krajowym dla wszystkich szkół, zostało to wprowadzone 
do Programu Spożywania Owoców w Szkołach UE ("EU School Fruit 
Program") w 2013.  

CUKIER POCHODZENIA NATURALNEGO
A DODAWANY
Może się wydawać, jakby cały świat wypowiedział wojnę cukrowi. 
Tymczasem naprawdę chodzi o zmniejszenie spożycia niewłaściwego 
rodzaju cukru i przekonanie ludzi do podejmowania lepszych 
decyzji w zakresie wyboru żywności jako całości. Po pierwsze, 
cukier w każdej formie jest prostym 
węglowodanem przekształcanym przez 
organizm w glukozę i dającym energię. 
Jednak, skutek jaki cukier wywiera na 
organizm i zdrowie ogólne zależy od 
jego rodzaju. 

Cukier naturalny znajduje znajduje się w zdrowej żywności takiej 
jak owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, oraz nabiał (mleko i 
ser). Produkty spożywcze zawierające naturalny cukier odgrywają 
ważną rolę w diecie, ponieważ dostarczają niezbędnych składników 
odżywczych, utrzymujących organizm w zdrowiu i pomagających w 
profi laktyce chorób.

Cukier oraz syropy  są dodawane do środków spożywczych i napojów 
(takich jak ciastka, ciasta, napoje gazowane i płatki musli) podczas 
przetwarzania. Popatrz na skład produktu podany przez producenta i czy 
nie ma w nim „syropu kukurydzianego o wysokiej zawartości fruktozy" 
- jeśli jest to wyeliminuj taki produkt zawierający sztuczne składniki. 
Również nie daj się zwieść produktami z napisem „o niskiej zawartości 
tłuszczu". Należą one do najgorszych "przestępców" odpowiedzialnych 
za dodatek cukru do produktów żywnościowych w celu poprawy smaku.

REAKCJA MÓZGU, TRZUSTKI I WĄTROBY NA 
DODATEK CUKRU 
Dodatek cukru może uzależniać tak, jak alkohol, narkotyki i tytoń, 
ponieważ oddziałuje na te same obszary mózgu. Jedzenie lub 

W ostatnim dziesięcioleciu,

ŚWIATOWE 
SPOŻYCIE CUKRU 

wzrosło z

130.000.000 
MILIONÓW GRAMÓW DO

178.000.000
MILIONÓW GRAMÓW



picie produktów zawierających dodane cukry powoduje uwalnianie 
dopaminy - neuroprzekaźnika pomagającego w kontroli ośrodka 
przyjemności w mózgu. Dopamina powoduje, że odczuwasz chęć 
jedzenia nawet pomimo, że nie jesteś głodny.

Trzustka kontroluje poziom cukru we krwi (insuliny), który zasila mięśnie 
i narządy organizmu. Nadmierna ilość dodanego cukru w organizmie 
może powodować przeciążenie i uszkodzenie tych narządów. Brak 
insuliny może spowodować uszkodzenie mięśni i nerwów.

Wątroba wykonuje swoje funkcje, 
ale tylko do pewnych granic. 
Gdy spożywasz dużo cukru, to 
przechodzi on w tłuszcz, który 
wątroba zaczyna odkładać w 
komórkach. Odkładanie tłuszczu 
jest szkodliwe dla mechaniki 
komórek wątroby, ponieważ 
prowadzi w końcu do chorobowego otłuszczenia tego organu. Wątroba 
zaczyna produkcję tkanki łącznej, która otacza narząd - proces ten 
nazywa się „marskością" lub „zwłóknieniem" wątroby.

Żyły i naczynia krwionośne ulegają zatkaniu, co powoduje ograniczenie 
dopływu krwi do komórek wątroby i w konsekwencji obumarcie narządu.

Jednym z niekorzystnych czynników prowadzących do stłuszczenia wątroby 
jest nadmierny rozwój nieprzyjaznych drobnoustrojów w jelicie cienkim i 
zwiększona przepuszczalność jelit. Szkodliwe bakterie wytwarzają etanol 
i lipopolisacharydy, które powodują silny stres oksydacyjny i wzrost stanu 
zapalnego prowadzące do stłuszczenie wątroby.1

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby jest najczęstszym schorzeniem 
wątroby na świecie. Jeśli uszkodzenia wątroby trwa nadal, to może 
doprowadzić do żółtaczki, marskości wątroby i ciężkiej mutacji jej 
tkanek.1 Bardzo ważne jest dbanie o zdrowie wątroby, ponieważ 
jedyną znaną metodą leczenia niealkoholowego stłuszczenia wątroby 
jest zmiana stylu życia.

ZDROWSZE ALTERNATYWY OD DODAWANIA CUKRU
Zachowanie wskazujące na 
uzależnienie można zmienić, ale 
samo uzależnienie nadal pozostanie. 
Sztuką jest znalezienie  alternatywy 
zdrowszej od ulubionych słodyczy 
i napojów. Zamiast zaczynać dzień 
od słodkich produktów zbożowych - 
zjedz posiłek bogaty w białko, który 
da ci energię a nie tylko poranny „strzał cukrowy". Unikaj zakupów 
w automatach  - zamiast tego przynoś ze sobą zdrowe przekąski 
takie jak jogurt, migdały i plasterki jabłka z masłem orzechowym. 
Wreszcie, jeśli potrzebujesz wyciszyć łaknienie cukru i nie możesz 
tego w żaden sposób zatrzymać  - zaspokój „głód cukru" dwoma 
gryzami  Hershey's® lub jednym ciasteczkiem. I to wszystko, jeśli 
chodzi o modyfi kację codziennego zachowania.

Ze względu na połączenie między wątrobą a jelitami, badania wykazały, 
że przyjmowanie pro- i prebiotyków pomaga poprawić stan wątroby - 
zmniejszyć jej stan zapalny i wskazania markerów uszkodzeń. 1

Te informacje nie zostały zweryfi kowane przez Agencję USA ds Żywności i Leków (FDA). Produkt ten nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, terapii ani 
zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.
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STOSUJ DIGESTIVE+++

Stosuj DIGESTIVE+++ w celu zapewnienia, że  
korzystna i zdrowa mikrofl ora będzie obecna w 
jelitach. Formuła prebiotyku również wspomaga 
inne  rodzaje pożytecznych bakterii. DIGESTIVE 
nie tylko  pomaga przy pełnym trawieniu, ale także 
działa  korzystnie na  błonę śluzową przewodu 
pokarmowego i organy współpracujące przy 
trawieniu (np. wątrobę).                                                                             

Jednym z trzech "plusów" DIGESTIVE+++ jest zawartość oleju lnianego. 
Wykazano, że olej lniany pomaga osobom cierpiącym na stany zapalne 

jelit i przewodu pokarmowego. Pomaga również przy regularnym 
opróżnianiu, działając jako łagodny środek przeczyszczający.

Niektórzy użytkownicy biorą jedną tabletkę DIGESTIVE+++ przy każdym 
posiłku, aby zapewnić pełne wsparcie dla przewodu pokarmowego. 
Preparat pomaga dokładnie strawić jedzenie i utworzyć korzystną 
mikrofl orę przewodu pokarmowego, wspiera metabolizm, pomaga w 
kontroli masy ciała i w utrzymaniu zdrowej wątroby.
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ZDROWA WĄTROBA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KORZYŚCIACH JAKIE 
DALEJ STOSOWANIE DIGESTIVE+++

WĄTROBA STŁUSZCZONA


