
Możesz mieć  
większą kontrolę 
nad własnym 
ciałem niż ci 
się to wydaje
[Część 2 (z 2) artykułu]

Jeśli zainfekowany organ jest słaby lub 
chory, to układ odpornościowy może 

usiłować zwalczyć ten stan.

W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że stan zapalny jest reakcją 
obronną organizmu na infekcje lub na odbudową uszkodzonych 
tkanek. 

Jest to reakcja immunologiczna funkcjonującego organizmu. 
Niestety czasami taka odpowiedź immunologiczna nie zanika 
samoczynnie po ustąpieniu infekcji lub usunięciu uszkodzonej tkanki, 
co prowadzi do przewlekłych stanów zapalnych.Niektóre syndromy 

związane z chronicznym stanem 
zapalnym obejmują łagodne stany 
depresyjne, dyskomfort stawów 
i dolegliwości jelitowe. Ostatnio 
dowiedzieliśmy się, że w przypadku 
przewlekłych stanów zapalnych, 
jeśli zainfekowany organ jest słaby 
lub chory, to układ odpornościowy 
może usiłować zwalczyć ten stan. 
Ciągłe powstawania sygnałów 
zapalnych powoduje obrzęk i 
zakłócenia w funkcjonowaniu 
oryginalnej tkanki.

ZNACZENIE DIETY I 
SUPLEMENTÓW DIETY
Przewlekłe stany zapalne działają szczególnie niekorzystnie 
na organizm zarówno w aspekcie psychicznym jak i fizycznym.  
Ponieważ są przewlekłe, to często wywołują poczucie 
bezradności i zniechęcenia. I chociaż choroby przewlekłe 
są trudne do pokonania, to można pomóc w ich zwalczaniu 
stosując odpowiednią dietę i jej suplementy.  Oto jak to zrobić:
1.    Jedz dużo warzyw i owoców oraz owoców morza naturalnych 

lub z hodowli.  Jedz owoce i warzywa kolorowe, które 
zawierają największe ilości antyutleniaczy. Te produkty są 
bogate w błonnik i zawierają naturalne składniki o działaniu 
przeciwzapalnym. Spożywaj je w czasie posiłków głównych 
oraz jako przekąski. 

2.     Pij herbaty i napary ziołowe. Używaj dużej ilości przypraw 
takich jak: kurkuma, oregano, czosnek, a także zielonej 
herbaty, czarnych jagód i imbiru.

3.   Stosuj preparat IMMUNE+++ ponieważ zawiera 
on bioflawonoidy oraz polifenole ograniczające 
produkcję wolnych rodników w organizmie. 
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4.   Natomiast jeśli chodzi o ryby, 
to, pomimo iż korzyści dla 
zdrowia jakie daje ich spożycie 
są bezsporne, to obecnie wiele 
gatunków zawiera ogromne 
ilości rtęci, PCB i innych toksyn. 
Ze względu na tę smutną 
rzeczywistość, proponujemy 
znacznie ograniczyć lub w ogóle 
wyeliminować spożycie gatunków 
atlantyckich i jeść tylko łososia z naturalnego odłowu w Pacyfi ku 
lub na Alasce (chyba, że pochodzi z hodowli). Ponieważ 
zawartość toksyn wzrasta wraz z przechodzeniem na dalsze 
etapy łańcucha pokarmowego, stąd mniejsze gatunki ryb takie 
jak sardynki, sardele i skorupiaki są nadal dobrym wyborem. 

5.   Uzupełniać dietę o duże ilości niezbędnych kwasów 
tłuszczowych (NNKT). Nowoczesny sposób odżywiania 
dostarcza niewielkich ilości kwasów tłuszczowych Omega-3, 

dlatego zaleca się codzienne przyjmowanie ich suplementów 
w celu uzyskania zrównoważonej diety. Suplementy Omega-3 
pochodzące z tłuszczy ryb okazują się być bardziej przydatne, 
ponieważ te kwasy tłuszczowe są bardziej zharmonizowane z 
potrzebami naszego organizmu. Jest to jedna z najprostszych, 
najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych metod pomocy 
w łagodzeniu i zwalczaniu chronicznych stanów zapalnych 
organizmu. Małe anchois używane do produkcji OMEGA+++ 
pochodzą z czystych wód Ameryki Południowej i nie są 
zanieczyszczone metalami ciężkimi. Pamiętaj o codziennym 
zażywaniu preparatu OMEGA+++ —zawiera on nie tylko 
wysokiej jakości kwasy tłuszczone omega-3s, ale także 
omega 6s i omega 9s.

6.   Uwzględnij niewielkie ilości orzechów i 
ziaren w codziennej diecie, zwłaszcza 
orzechów włoskich i świeżo zmielonego 
siemienia lnianego, które są dobrym 
źródłem kwasów omega-3 i kwasu alfa-
linolowego.

7.      Do przygotowania potraw stosuj olej z pestek winogron, a 
do dressingów sałatkowych oliwę z oliwek. Są one bogate 
w kwas oleinowy, omega-9 oraz zawierają duże ilości 
polifenoli przeciwzapalnych.

8.         Wyeliminuj w całości niektóre produkty i dodatki z diety. 
Wiele składników pokarmowych sprzyja stanom zapalnym 
w organizmie. Najbardziej szkodliwym składnikiem w tym 
względzie są tłuszcze trans, znane również tłuszczami 
nasyconymi.

9.     Unikaj spożywania produktów zawierających cukry, 
rafi nowane węglowodany oraz gluten, których często domaga 
się nasz organizm, gdy nie jest w stanie równowagi. Te i 
wiele innych dodatków i konserwantów jest dobrze ukrytych 
w przetworzonych, wygodnych do użycia produktach 
spożywczych, co powoduje, że są bardzo trudne do 
wyeliminowania. Dlatego zawsze czytaj wykaz składników 
podany na opakowaniu produktu.

10.  Stosuj preparat DIGESTIVE+++ codziennie, ponieważ 
może on pomóc przywrócić zainfekowane jelita do 
stanu normalnego. Podrażnione jelita mogą powodować 
bóle brzucha i dyskomfort, wzdęcia i problemy z usuwaniem 
gazów. Siedemnaście badań klinicznych przeprowadzonych 
na populacji 1700 pacjentów z zespołem jelita drażliwego 
wykazało z dużą pewnością statystyczną, że ten probiotyk 
łagodzi wszystkie objawy towarzyszące temu schorzeniu. 
Naukowcy stwierdzili, że probiotyki mają korzystny wpływ 
na terapię zespołu jelita drażliwego (IBS) i mogą łagodzić 
objawy występujące u pacjentów przy niewielkich efektach 
ubocznych.1,2 Preparat DIGESTIVE+++ zawiera nie tylko 
pro-, ale także prebiotyki konieczne do ich aktywacji. 
Ponadto, DIGESTIVE+++ zawiera specjalną mieszankę 
enzymów ułatwiających trawienie i przyswajanie składników 
odżywczych.
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