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SUPERPOTRAVINY 
PRO CELÉ TĚLO

Na nervy, srdce, detox,  
hormony i imunitu

w w w . supe r foody . c z
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Nechť je tvé jídlo tvým lékem 
a tvůj lék nechť je tvým jídlem

Hippokratés

...
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Zřeknutí se odpovědnosti

Superfoody.cz je stránka přinášející informace a zajímavosti o zdravé výživě, sportu 
a aktivním způsobu života. Pro pestrost uvádíme názory, pohledy a zkušenosti 
nejrůznějších autorů na otázky zdravého životního stylu. 

Všechny materiály umístěné na webové stránce superfoody.cz,  v e-boocích a dalších 
zdrojích jsou pouze informační či zábavné povahy a tento e-book je pro vzdělávací ́
a informační ́účely - informace zde obsažené́ by neměly být používány k léčbě,  
diagnóze nebo prevenci žádného onemocnění nebo zdravotního stavu bez schválení 
kompetentního lékařského profesionála, tyto informace také žádným způsobem  
nenahrazují provádění zdravotnické či jakékoli jiné odborné praxe. 

Využití informací zveřejněných na našich stránkách i všech podružných materiálech  
je tedy věcí vlastního uvážení a na vlastní odpovědnost každého z vás. Tvrzení použitá 
na webu, v článcích, newsletterech, postech na sociálních sítích a e-boocích se sice 
mohou opírat o vědecké studie, nejsou však lékařským tvrzením, které by zaručovaly 
schopnost léčit nebo předcházet lidským či zvířecím chorobám. Účelem tohoto e-booku 
není diagnostikovat, léčit nebo zamezit nemoci. Veškerý obsah je pouze názorem 
autora/autorů.  

K řešení konkrétních otázek týkajících se tvého zdraví, fyzického stavu a životního stylu 
doporučujeme vždycky se obrátit na svého lékaře, případně jiné odborníky v  
konkrétních oblastech. Vyhneš se tak případným nežádoucím komplikacím při  
neodborné aplikaci některého z poznatků nebo informací zveřejněných na našem  
portálu a jiných materiálech. 

Chceme zdůraznit, že přehnaná konzumace čehokoli škodí. V případě, že se rozhodneš 
něco užívat a nejsi si jistý/á, jak to na tebe bude působit, je vhodné se poradit s lékařem, 
udělat si další průzkum nebo se aktivně zajímat - a to zvlášť v případě nějakého  
dlouhodobého problému (štítná žláza, jakýkoli stav, který řešíš pravidelným užíváním 
nějakých léků) nebo při těhotenství a kojení. Díky nedostatku studií bychom také 
nedoporučovali konzumaci superpotravin dětmi bez předchozí konzultace s lékařem.

https://superfoody.cz/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=superpotraviny
https://superfoody.cz/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=superpotraviny
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ÚVODNÍ SLOVO

Kniha, se kterou teď budeš pracovat, kombinuje obecnou znalost  
nastudovanou ze skript, učebnic, kurzů či získanou při samovzdělávání s 
nejzajímavějšími poznatky z vědeckých studií, které slouží jako podklady pro 
tvrzení použitá v následujících kapitolách. Především se jedná o účinky rostlin, 
hub, plodů a dalších superpotravin na lidské tělo. 

Záměrně nezacházíme do velkých detailů při popisování cizích slov či odborných 
termínů jako např. cirkadiánní rytmus, senescence buněk, apoptóza, mitochondrie 
a tak podobně, a to z jednoduchého důvodu.

Jelikož se pojmy poměrně často opakují, tak tě chceme posouvat k vlastnímu 
samostudiu. Konkrétně cikradiánní rytmus se v knize opakuje tolikrát, že tě možná 
začne zajímat, co to vlastně je. Následně zjistíš, co to je, jaké  
mechanismy jej ovlivňují a co všechno může být v tvém těle špatně, pokud  
nefunguje správně.

A také je docela možné, že své nově získané vědomosti jen tak nezapomeneš. 
Učíme se vlastně docela rádi a snadno, pokud jde o věci, které nás upřímně 
zajímají.

Takže zvýrazňuj, nažhav google, pubmed a wikiskripta a připrav se na reakce okolí 
plné obdivu a uznání. Získat nové vědomosti, zkušenosti a dovednosti může být 
jednodušší, než se zdá.

Ještě jedna poznámka. Zmiňujeme se tu o docela velkém množství superpotravin. 
To však není nutné brát jako jediný správný návod, co konzumovat. Věříme, že 
si každý člověk v této knize najde to, co ho nejvíce zajímá. Rozhodně není nutné 
rekonstruovat kuchyň, protože najednou potřebuješ 15 nových poliček pro  
superfoody. A vlastně bychom ani nedoporučovali konzumovat 15 poliček  
superpotravin najednou. Zaměř se tedy na to, co chceš vylepšit a cíleně hledej 
odpovědi.

Ready?

https://superfoody.cz/blog/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_superpotraviny_pro_cele_telo
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SUPERPOTRAVINY

• Co to jsou superpotraviny?

• Proč bychom je měli jíst

• Celostní přístup
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CO TO JSOU SUPERPOTRAVINY

Za superpotravinu je označena taková potravina, bylinka, houba či jiný zástupce 
rostlinné říše vyznačující se nezvykle vysokým obsahem vitamínů, minerálů, 
stopových prvků, antioxidantů nebo svých vlastních unikátních sloučenin, které 
napomáhají lidskému zdraví na různých úrovních, ať už jde o imunitní, trávicí,  
hormonální, nervový nebo jiný systém v těle (či více najednou). 
 
Velké množství bylin působí na tělo hormeticky - hormetický efekt je pojem 
označující pozitivní reakci organismu na látky, které ve větším množství mohou 
tělu vážně uškodit. V podstatě pozitivně provokují imunitní systém, který se snaží 
na změněné podmínky zareagovat a za každou cenu udržet homeostázu 
organismu - ano, i za cenu, že tělo celkově posílí. Hormeticky na tělo ale působí 
celá řada dalších aktivit, jako je například půst (dlouhodobé hladovění vede  
ke smrti), otužování (dlouhá expozice chladu vede ke smrti), sauna (opačný 
extrém), nebo trénink (růst svalů je pouze adaptace těla na vyšší zátěž, smrt z 
důsledku fyzického vyčerpání už tak pěkná není). 

Přesný a uzavřený seznam superpotravin neexistuje, prakticky neustále se  
objevují nové látky, který mají na lidský organismus pozitivní vliv, dnes a denně 
vznikají nové studie, které tyto poznatky potvrzují či vyvracují a zdá se, že  
fytoterapie (léčba bylinkami) ve vědeckých kruzích zaujímá stále důležitější místo. 
Vždyť jen o ženšenu pravém je publikováno více než 10 000 studií nebo vědeckých 
prací. Studium těchto rostlin a biochemických reakcí, které spouštějí proto skrývá 
obrovský potenciál i pro vývoj konvenčních léků. 

Vypadá to, že západ o pár tisíciletí zaspal, protože sílu potravin, bylinek a hub  
v Asii, Japonsku nebo třeba v Indii znají a aktivně využívají už od pradávna. 
Ajurvéda, jedna z nejstarších léčebných praxí s nimi pracuje od samého počátku 
(Sushruta samhita, nejautentičtější ajurvédská sbírka vznikla asi v 1. tisíciletí před 
naším letopočtem). Ajurvéda také pracuje s pojmem Rasayana, což jsou principy 
o prodloužení života využitím superlátek v bylinách, houbách a dalších zástupců  
rostlinné říše.

https://superfoody.cz/jak-to-funguje/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_superpotraviny_pro_cele_telo
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PROČ BYCHOM JE MĚLI JÍST

Pojďme se společně trochu filozoficky zamyslet nad kulturním a technologickým 
pokrokem, jehož jsme svědky. Medicína na tom nebyla ještě lépe. Podlahu nám 
vysaje a vytře robot. Na televizi si můžeme zahrát hry nebo si nahrát pořad. Jsme 
připojeni k internetu nejen na svých počítačích, ale i nejmenších zařízení jako jsou 
chytré hodinky. Virtuální asistentka zavolá do kadeřnictví a přeobjedná nás na jiný 
termín. Pracujeme na umělé inteligenci. Technologie nám usnadňují život. Jestli 
se úměrně tomu nestáváme línějšími a pasivnějšími, to už bychom nechali na  
vlastním hodnocení. Zamysleme se: 

Jak vypadal svět před 100 lety? Jak jsme my lidé získávali informace a v jakém 
množství? Pravděpodobně z rádií a novin, televize ještě nebyly a o internetu nelze 
mluvit už vůbec. Neřešili jsme internetové magazíny, instagram, facebook  
ani propagace influencerek. Kolik jezdilo po ulicích aut a jak znečištěný byl 
vzduch? Nemusíme být dějepisně zaměřeni, abychom si uvědomovali,  
že zdaleka neměl auto úplně každý, obce nemusely kvůli nim vyhlašovat smogové 
situace, bylo tu více zeleně a lépe se nám dýchalo. Jak jsme pracovali? Většina 
pravděpodobně manuálně, ne v kanceláři. Jak jsme trávili volný čas, jaké byly 
naše priority? A co je nejdůležitější - JAK JSME SE LÉČILI? Nemusíme jít 100 let 
dozadu, stačí se zeptat babiček. Na bolest krku česnek, spáleniny potírat jogurtem, 
na otok octový obklad, na bodnutí hmyzem kolečko cibule, na bolavé zuby žvýkat 
hřebíček a pokračovat můžeme donekonečna.

Více jsme se hýbali, nemuseli jsme neustále řešit nové informační podněty,  
neplýtvali jsme jídlem, neřešili jsme počítání kalorií, fitness bloggerky, instagram 
krásky a pro zlepšení zdraví jsme se obraceli na fytoterapii - léčbu bylinkami.
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PROČ BYCHOM JE MĚLI JÍST

Žijeme v nadbytku, který tu ještě před 100 lety nebyl. 100 let se možná zdá jako 
dlouhá doba, jak dlouho ale chodí člověk dnešního typu po této planetě? 
200, možná 300 tisíc let?

Co je proti tomu 100 let? Kulturně i technologicky jsme se za tu dobu posunuli  
až neuvěřitelně. Co na to ale naše fyzické schránky, naše těla? Lidské tělo se za tu 
dobu nezvládlo adaptovat a evolučně vyspět natolik, aby tento nadbytek sneslo. 
Naše fyziologické a biochemické procesy v těle ještě neví, že ve vyspělých zemích  
hlad už neznamená smrt, protože hlad vyřeší telefonát do nejbližší pizzérie nebo 
nákup v supermarketu. 

K nadbytku se zatím určitá skupina lidí neumí postavit, a proto můžou být více 
ohroženi civilizačními choroby. Co to ta civilizační choroba vlastně je? Civilizační 
choroba je také označována jako nemoc z blahobytu (disease of affluence). 
Předpokládá se, že vzniká důsledkem moderního městského stylu.

Za příčiny těchto chorob se považují:

•  konzumace průmyslově vyráběných potravin
•  příjem kaloricky bohatých potravin (zejména tučných a slaných jídel)
•  nadměrná konzumace jídla, alkoholu a cigaret
•  nadměrný a trvalý stres
•  nedostatek fyzického pohybu
•  nevhodná strava jako
•  tučná jídla
•  přeslazená jídla
•  přepálená jídla
•  přesolená jídla
•  příliš mnoho živočišných tuků
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PROČ BYCHOM JE MĚLI JÍST

Mezi civilizační choroby řadíme například:

•  Infarkt myokardu
•  Cévní mozková příhoda (“mrtvice”)
•  Obezita
•  Diabetes
•  Hypertenze - vysoký krevní tlak
•  Rakovina
•  Revmatické nemoci
•  Syndrom vyhoření
•  Deprese
•  Zácpa
•  a další

Nadbytek tedy pro naše tělo může namenat stres/zátěž. Ne nadarmo se říká 
“všeho moc škodí”. A my žijeme nejen v nadbytku kalorickém, ale i informačním. 
I mozek je staven na určitý objem informací, my jsme však informačně přetíženi. 
Neustále jsme masírovaní novými a novými podněty, protože k nim máme velmi 
snadný přístup, ať už to jsou zprávy, slevové akce v e-mailu, reklamy, příspěvky na  
sociálních sítích či upozornění na nové video na youtube. Nechceme  
generalizovat, vždy se najde výjimka. Pro většinu ale platí, že to všechno si nosíme 
v kapse a jsme na to připraveni reagovat ve vteřině, kdy nám ona kapsa  
zavibruje. Chodíme kolem billboardů a plakátů, do schránek nám chodí akční 
letáky, někteří jen tak ze zvyku zapínají po příchodu z práce televizi a večer  
se všichni sejdou u zpráv. Informační nadbytek a neustálé přetěžování mozku je 
pro nás nebezpečné úplně stejně jako fastfood k obědu. Doba je uspěchaná. To si 
však vybírá svou daň. Vše se zrychluje, žijeme hekticky, nemyslíme na své zdraví 
tak, jak bychom měli, jsme orientovaní na kariéru a peníze - zanedbáváme své 
zdraví, abychom vydělali více peněz, ty pak ale utrácíme za to, abychom léčili 
nemoci. I ty civilizační.
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CELOSTNÍ PŘÍSTUP

Civilizačním nemocem se dá do vysoké míry předcházet (pokud k predispozici 
nehraje vysokou roli genetika a rodinná anamnéza, ale o to více by se dotyční měli 
mít na pozoru a nejít chorobě naproti). A to aplikováním tzv. lifestyle medicine, což 
je označení pro druh medicíny, která se dá definovat jako “léčba životním stylem”. 
Je to léčebná praxe, která se stává populární v západních zemích jako Amerika, 
Kanada nebo Velká Británie a je postavena na vědeckých důkazech, které  
podporují fakt, že správné a zdravé vzorce chování a zdravé myšlení přímo ovlivňují 
zdraví a kvalitu života. Mezi ně patří přiměřená fyzická aktivita, redukce stresu, 
organizace volného času, sociální podpora a zdravá strava, kterou můžeme 
podpořit i pravidelnou konzumací superpotravin. 

Superpotraviny nám v tom mohou pomoci a usnadňují nám práci, když je 
užíváme pravidelně. Rozhodně ale samy o sobě nenahradí celostní přístup k 
našemu zdraví. Pokud budeme denně pít 2 litry colového nápoje, obědvat  
ve fastfoodových řetězcích, večer si sedneme k počítači nebo televizi a půjdeme 
spát ve 3 ráno, tak nás lžička chlorelly k snídani nezachrání. Dává tedy smysl  
konzumovat superpotraviny, které podporují celou řadu biochemických procesů 
v našem těle, práce na zdraví je však komplexní proces a ani ta nejzdravější 
potravina na světě neudělá celou práci za tebe. Leden co leden se na mě obracejí  
namotivovaní povánoční jedlíci, co že teda mají dělat, že se přes Vánoce hrozně 
přejedli a přibrali, tak jestli jim nedoporučím nějaký detox nebo dietu, která by 
jim rychle pomohla zhubnout. Ráda odpovídám: Nezáleží ani tak na tom, co 
jíš od Vánoc do Silvestra jako spíš na tom, co jíš od Silvestra do Vánoc. Stejně 
jako tě nezničí 1 čokoláda, tě ani nespasí 1 salát. Nastav si stravu, kterou zvládneš 
udržovat celý život, protože krátkodobá dieta nikam nevede, dále pořádně spi, 
hýbej se, jez opravdové (základní) potraviny a pokrmy z nich, najdi si něco pro 
radost, čím budeš redukovat míru stresu v těle, nauč se relaxovat a nemůžeš 
minout.
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Zvlášť v době, kdy se v odborných kruzích 
začíná seriózně mluvit o kauzálním vlivu 
psychiky na fyzickou část těla  
(psychosomatika), jak psychika dokáže 
ovlivnit i tělesné nemoci nebo na 
první pohled nelogická propojení v těle 
(například mikrobiom a jeho vliv na 
duševní kondici), je skutečně důležité  
podporovat své zdraví ze všech úhlů a 
zamýšlet se nad sebou celostně. Zdánlivě 
nesouvisející věci se mohou dramaticky 
ovlivňovat. 

Nedávno jsem se bavila s kamarádkou, 
která si stěžovala, že nemůže  
zhubnout. Hledala diety a zkoušela úplně 
všechno, pořád má hlad a je z toho akorát 
podrážděná a zklamaná. Když jsem se 
jí mj. ptala na otázku, kolik naspí denně 
hodin, odpověděla mi, že na spánek nemá 
čas, že po večerech sleduje seriály nebo 
pracuje na počítači, takže nenaspí více než 
4-5 hodin. Přitom spánek má na hubnutí 
neuvěřitelný vliv. Když jsem jí vysvětlila, jak 
v těle fungují hormony ghrelin a leptin, jak 
jejich hladiny ovlivňuje spánek, proč má 
tak nezvladatelné chutě a vlčí hlad, jak si 
buduje rezistenci na inzulin a co to může 
spustit a jak si podkopává hormonální 
balanc, tak si dvakrát rozmyslela, jestli na 
spánek opravdu nemá čas.

 A o tom je celostní přístup. Hledat příčinu 
i ve zdánlivě nesouvisejících věcech.  
Bojovat proti neduhům na všech frontách.
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SUPERPOTRAVINAMI KE ZDRAVÍ

• Nervový systém

• Srdečně-cévní systém

• Detoxikace a trávení

• Hormonální rovnováha a přírodní 
afrodiziaka

• Imunitní systém
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Už víme, že superpotraviny nejsou spásné pro 
člověka, který si myslí, že si vezme lžičku  
chlorelly a bude čekat na zázrak, ale můžou 
nám opravdu velkou měrou pomoci  
a výrazně nám ulehčit práci. Obsahují řadu 
vitamínů, látek, fytonutrientů a svých 
unikátních sloučenin, které cílí buď celostně 
na celý organismus, širokospektrálně na více 
systémů v těle nebo se “specializují” na  
konkrétní oblast zdraví. Většinou ale primárně 
ovlivní jednu věc a sekundárně posílí další věc. 
Takže můžeš užít čaj matcha jako stimulant na 
posílení energie a sekundárně zrychlíš  
metabolismus a posílíš svou  
obranyschopnost. Proto se některé  
superpotraviny budou opakovat.
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NERVOVÝ SYSTÉM

• Úvod

• Omega-3 mastné kyseliny

• Adaptogeny

• Antioxidanty a stimulanty
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ÚVOD

Nervový systém a jeho buňky jsou velmi náchylné na opotřebení, předčasné  

stárnutí i ničení vnějšími vlivy jako jsou jedy, alkohol, těžké kovy a další. Existují 

látky s neuroprotektivními, cholinergními, stimulačními a nootropními účinky, 

které mají vliv na ochranu mozkových a nervových buněk, chrání a posilují paměť, 

povzbuzují mozkové funkce (urychlují reakce a navozují bdělost) nebo celkově 

posilují poznávací funkce, pozornost a koncentraci. Dále existují tzv.  

adaptogeny, které posilují fyzickou i psychickou odolnost vůči stresu a zátěži 

(adaptační rozmezí, které je tělo schopno zvládnout bez přetížení a propuknutí 

nějakého zdravotního problému). Co nervový systém podporuje?
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OMEGA - 3 MASTNÉ KYSELINY (EPA, DHA, ALA)

Omega-3 mají vliv na celkovou vitalitu mozku a jeho kognitivní funkce, poslední  
výzkumy však ukazují i na jejich důležitost při léčbě deprese či degenerativních 
onemocnění mozku. Působí v těle protizánětlivě a vyvažují tak prozánětlivý efekt 
metabolitů omega-6 mastných kyselin. Tělo si je neumí vyrobit samo, takže je 
musíme přijímat ze stravy. Důležitý je i poměr omega-3 a omega-6, za optimální 
se považuje 1:2 - (omega-3 : omega-6), maximálně 1:6 (omega-3 : omega-6)Vyšší 
poměr než 1:6 se považuje už za potenciálně škodlivý. Šokující fakta doby nadbytku 
však mluví jasně - díky nedostatku konzumace ryb, semen a ořechů bohužel 
denně přijímáme poměr až 1:20 ve “prospěch” prozánětlivých omega-6! Jak tělu 
dodat omega-3?

Rybí olej

EPA (kyselina eikosapentaneová) a DHA (kyselina dokosahexaenová) se přirozeně 
nacházejí v živočišných zdrojích - rybím oleji nebo tučných rybách (tuňák, 
losos,...). Konzervované kupuj výhradně ve vlastní šťávě, obsah omega-3 je vyšší. 
Především EPA má na mozkovou činnost, nervový systém a případnou podporu 
léčby deprese vyšší vliv než DHA. Účinek omega-3 se však nedával do souvislosti s 
ALA. Nejíš-li z jakéhokoli důvodu ryby, doporučujeme omega-3 alespoň  
suplementovat v podobě kapslí rybího oleje nebo v tekuté formě. Já ryby 
nesnáším, proto se mi softgelové kapsle celkem osvědčily.

Rostlinné zdroje

ALA (kyselina alfa linolenová) je rostlinného původu. Vegani, nezoufejte, tělo je 
chytré, takže pokud ji člověk přijímá v dostatečném množství, dokáže si z ní  
vyrobit i EPA a DHA, které jsou předmětem mnoha studií o jejich vlivu na  
mozkovou činnost.

Najdeme ji v rostlinných zdrojích obsahující zdravé tuky jako například sójový a 
řepkový olej, semeno slunečnice a slunečnicový olej, dýňové, lněné semeno či 
konopné semeno, listová zelenina, vlašské ořechy nebo chia semínka.
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ADAPTOGENY

Abychom pochopili význam adaptogenů, musíme si projít významy pojmů, se 
kterými pracujeme:

Aby adaptogen fungoval, musí rostlina neustále bojovat o přežití, jedině 
tak si vybuduje dostatečnou obranu před vnějšími podmínkami = bude mít 
látky, které jsou přínosné i pro naše zdraví. Jelikož se za adaptogeny považují 
všelijaké ženšeny - ženšen pravý, “ženšen” indický (ahwagandha), “ženšen” 
sibiřský (rhodiola rosea), “ženšen” peruánský (maca peruánská) atp., je důležité 
znát původ rostliny. Ashwagandha pěstovaná někde v umělých podmínkách 
nebude tak účinná jako ta, která vyrostla v nativním prostředí. 

Mnoho adaptogenů je považováno za “potravinu nového typu”, takže je jejich 
uvedení na evropský trh zbytečně komplikovaný. 

Adaptace je dle teoretické medicíny proces, kdy se organismus přizpůsobuje 

zátěži. Tvrdí, že každý organismus má určitý adaptační rozsah. Dokud zátěž (stres) 

zvládáme, jsme zdraví. V případě, že zátěž překročí hranice našeho adaptačního 

rozsahu, vzniká nemoc (v případě extrémní zátěže i smrt organismu). 

Stres popisujeme u nás pouze ve spojení s psychickou zátěží, organismus však 

stresuje i chladová, tepelná, fyzická (sport, práce), chemická, duševní, oxidační, 

radiační a jiné zátěže. Stres = zátěž. 

Adaptogeny (od slova adaptovat se, přizpůsobit se) jsou rostliny, které obsahují látky 

rozšiřující adaptační rozmezí organismu proti zátěži kombinací různých efektů. 
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ADAPTOGENY

Podle čeho učujeme adaptogen:

Ruský vědec Nikolaj Lazarev vytvořil kritéria, podle kterých určujeme, zda-li je  
rostlina adaptogen:

1. Musí mít jen minimální nepříznivé působení na fyziologické funkce organismu

2. Musí zvyšovat odolnost organismu vůči nepříznivým vlivům prostřednictvím 
širokého spektra fyzikálních, chemických a biochemických faktorů, nesmí působit 
pouze jednostranně

3. Musí mít celkově normalizační účinek, který zlepšuje všechny stavy a nezhoršuje 
žádný z nich.

Podle konkrétních adaptogenů sledujeme kombinace různých vlivu na tělesné 
systémy, mezi které patří například účinky:

• Antioxidační (bojují proti předčasnému stárnutí buněk)
• Neuroprotektivní (chrání nervový systém)
• Antidepresivní (působí na dopaminergní nebo serotoninergní buňky)
• Stimulační (fyzicky i psychicky)
• Cholinergní (ochrana paměti)
• Podporující plodnost, libido (přírodní afrodiziaka)
• Podporující optimální funkci cirkadiánního cyklu (cyklu bdělosti a spánku)
• Imunomodulační (ovlivňují přirozené mechanismy imunity) 
• Posilující metabolismus
• Posilující funkce žláz s vnitřní sekrecí (hormonální rovnováha)
• Antirakovinné (inhibují rakovinné bujení,...)
• a mnoho dalších v různých vzájemných kombinacích
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ADAPTOGENY

Ženšen pravý (Panax ginseng)

Ženšen pravý (též asijský/korejský) je vědecky velmi probádaný, existuje přes  
10 000 vědeckých publikací. Biochemicky jsou mu ostatní ženšeny (americký,  
vietnamský, japonský,...) natolik podobné, že mají i podobné účinky, pouze tradiční 
čínská medicína je vnímá jako rostliny diametrálně odlišné povahy. Léčivé látky 
tvoří až 20% hmotnosti sušeného kořene. Dožívá se i věku přes 100 let a na pultech 
ho najdeme jako bílý či červený (ten se získává tradiční metodou, sacharidy v 
ženšenu zkaramelizují při několikahodinovém napařování, díky čemuž získá svoji 
tmavou hnědočervenou barvu). I přes tuto úpravu červený ženšen neztrácí na 
kvalitě, je považován dokonce za účinnější než bílý.

Obsahuje přes 180 druhů steroidních saponinů (panaxosidy), které se chlubí škálou 
účinků jako:

Srdečně-cévní účinky - zlepšuje regulaci krevního tlaku, bojuje proti ateroskleróze, 
předchází mrtvici, mírně ředí krev (podobně jako aspirin) ale nedochází k interakci 
s léky na ředění krve.

Protektivní účinky - chrání a urychluje regeneraci tělních buněk (proti radiaci, 
oxidačnímu poškození, jedům,...) 

Neuroprotektivní účinky - chrání neurony před odumíráním (neurony jsou velmi 
citlivé na jedy jako alkohol, drogy, těžké kovy atd.) Působí proti depresím a jako 
“vyprošťovák” při kocovině.

Imunitní účinky - pomáhá tlumit chronické záněty, alergie i chronické bolesti. 
Pomáhá při autoimunitních nemocech, přisuzují se mu protirakovinné vlastnosti. 
Pomáhá proti chřipce i únavovému syndromu.

Metabolické účinky - působí antidiabeticky (pomáhá při cukrovce obou typů), 
upravuje glukózu a hladinu cholesterolu.
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ADAPTOGENY

Dávkování ženšenu:

Stejně jako u některých jiných léčivých rostlinných výrobků, i ženšenu  
evropská legislativa poněkud zbytečně omezuje dávkování, oficiálně jsou to 2g 
denně.  
I při vyšší dávce by podle provedených studií měl být velice bezpečný.  
Za nežádoucí účinek se považuje stav, kdy jsme povzbuzení a bdělí natolik, že je 
nám to vlastně nepříjemné, můžeme se cítit podráždění v důsledku přílišné  
aktivity.  
 
Pro zkvalitnění života se doporučují dlouhodobé nízké dávky (například šálek 
ženšenového čaje každý den), přičemž je vhodné po 2-3 měsících udělat 1 měsíc 
přestávku. Pro případ mimořádné zátěže lze užít jednorázovou vyšší dávku 
ženšenu (například ženšenový odvar). Jako první pomoc poslouží tinktura.

Je důležité zmínit, že adaptogeny jsou velmi vhodné pro jinak relativně zdravé 
tělo. Pokud užíváš dlouhodobě nějaké léky, trpíš zvýšenou funkcí štítné žlázy atp., 
měl(a) by ses poradit se svým lékařem. Stejné doporučení platí i pro těhotné a 
kojící ženy. Podávat jakékoli látky dětem bez konzultace s lékařem také není dobrý 
nápad. Imunita dětí se teprve tvoří, tělo se vyvíjí a není provedeno dostatek studií, 
které by zaručovaly 100% bezpečnost při užívání dětmi.
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ADAPTOGENY

Ashwagandha

Ashwagandha, neboli vitánie snodárná by vydala za celou jednu knihu. Budeme 
se tady snažit tedy vypíchnout jen to nejzajímavější. Přezdívá se jí indický 
ženšen nebo zimní třešeň a ačkoli ji taxonomií neřadíme mezi ženšeny, tak má 
srovnatelné účinky na organismus jako ženšen pravý. Jde snad o nejvyužívanější 
a nejznámější ajurvédský lék, který pozitivně ovlivňuje nejen zvládání stresu, 
ale i sportovní výkon a celkovou odolnost našeho těla. Také je bohatá na železo. 
Naprosto oprávněně ji tedy řadíme mezi vysoce účinné adaptogeny.

Ashwagandha je typickým příkladem hormetického působení v těle. Obsahuje 
látky, které pozitivně ovlivňují metabolismus v reakcích na stresovou zátěž. 
Reguluje množství kortizolu (stresového hormonu) v těle a stimuluje organis-
mus, aby zvýšil svou odolnost, obnovil homeostázu a zvládl tak stres bez následků. 
V praxi to znamená, že sneseš vyšší míru zátěže - ať už fyzické nebo psychické.

Díky náročným podmínkám jejího nativního prostředí si ashwagandha vybu-
dovala své vlastní unikátní sloučeniny - withanolidy a withaferiny. Nejdůležitější 
z nich je Withaferin A. Studie ukazují, že právě Withaferin A je pravděpodobně 
důvodem, proč je ashwagandha adaptogenem a i díky němu se chlubí zajímavými 
vlastnostmi:

Zabiják stresu - její antistresové působení a schopnost ovlivňovat (snižovat) 
hladinu kortizolu je jedním z hlavních důvodů, proč ashwagandhu užívat, zvláště  
v této uspěchané době, kdy nás stres doprovází většinu dne.

Posiluje paměť a kognitivní funkce, podporuje učení - Ashwagandha pozitivně 
stimuluje krátkodobou i dlouhodobou paměť, zlepšuje výkonnost, dlouhodobou 
pozornost a rychlost zpracování informací.

Sexuální zdraví a plodnost obou pohlaví - tento odstavec je tak zajímavý, že ho 
rozdělím do dvou částí, protože na muže i ženy působí trochu jinak.
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ADAPTOGENY

U mužů zlepšuje plodnost - Stres je uváděn jako jeden z kauzálních faktorů pro 
mužskou neplodnost. Tímto fenoménem se zabývala jedna studie katedry  
biochemie lékařské fakulty na King George’s Medical University v Lucknow. 
Subjekty dostaly ashwagandhu v podobě prášku z kořene v dávce 5 g / den po 
dobu 3 měsíců. Měření různých biochemických a stresových parametrů před a po 
léčbě ukázalo definitivní roli stresu u mužské neplodnosti a schopnost  
ashwagandhy léčit takovou neplodnost, která má příčinu ve stresu. Léčba vedla ke 
snížení stresu, ke zlepšení hladiny antioxidantů a ke zlepšení celkové kvality sper-
matu u významného počtu jedinců. Léčba vedla k těhotenství ve 14% pacientů. 

U žen zlepšuje projevy sexuálních dysfunkcí - ashwagandha nenechává pozadu 
ani ženy a jejich problémy v oblasti sexuálního zdraví. Pilotní studie z roku 2015 
pracuje s dosavadními poznatky o ashwagandhě a její schopnosti redukovat 
stres, zvyšovat množství antioxidantů v těle či zvyšovat plodnost. Vědci se rozhodli 
prověřit poznatky o dlouhodobé historii užití ashwagandhy v oblasti sexuálního 
zdraví mužů i žen. V této dvojitě slepé, randomizované a placebem kontrolované 
studii (kterou doporučuji přečíst celou, pokud tě toto téma zajímá) vybrali 50 žen, 
které trpěli nějakou ze sexuálních dysfunkcí (hypoaktivní porucha sexuální touhy, 
porucha sexuálního vzrušení, poruchy dosahování orgasmu nebo kombinovaná 
genitální a subjektivní porucha vzrušení) - ty se projevují na fyzické i psychické 
rovině, ať už jde o snížené libido, bolest při styku či neschopnost dosáhnout  
vyvrcholení. Poznámky lékařů naznačovaly, že jde o ženy, které vedly životy 
pod velkým tlakem a stresem ze sociálních požadavků, výchovy dětí a vysokých 
očekávání manželů. Studie trvala 8 týdnů a ženy byly rozděleny na 2 skupiny  
po 25, jedna dostávala placebo, druhá extrakt z ashwagandhy. Sice došlo k 
určitému zlepšení i u skupiny, která užívala placebo, to ale jen dokazuje, jak je  
psychika v oblasti sexuálního zdraví u žen o to důležitější. I tak skupina užívající 
extrakt z ashwagandhy vykázala výrazně lepší výsledky. Chybějící nepříznivé 
účinky svědčí o tom, že extrakt lze konzumovat bezpečně. Z 25 subjektů ve 
skupině užívající extrakt terapii hodnotilo 15 žen jako „výborná“, 9 jako „dobrá“ a  
1 jako „střední“. Přírodní ženská viagra? Za nás wow.
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ADAPTOGENY

Dost o sexuálním zdraví. Dalším zajímavým účinkem ashwagandhy je, že 

Zlepšuje spánek - v ajurvédě je ashwagandha užívána mj. i pro zlepšení spánku. 
Možná proto se jí říká snodárná? Opět je za to částečně zodpovědná její  
schopnost redukovat stres, dále studie na myších naznačují, že přímo ovlivňuje 
cirkadiánní cyklus díky působení na dráhy s receptory reagující na GABA 
(kyselinu gama-aminomáselnou), která v těle působí jako inhibiční (tlumivý) 
neurotransmiter. 

Hovoří se i o pozitivním vlivu ashwagandhy na celkovou imunitu, protože ji  
provokuje a nutí ji se adaptovat (=posílit organismus), a dále na výkonnost v  
tréninku, takže je jisté, že tento kořen bude ještě nějakou dobu v hledáčku vědců 
po celém světě.

Užívání ashwagandhy

Nejpřírodnější podoba je namletý prášek z kořene, dále se užívají různé odvary, 
tinktury nebo extrakty získané laboratorně. Ashwagandha chutná asi jako  
rozkousaný kmín, je velice hořká. Denní dávka prášku se pohybuje okolo 5 g  
(asi 1 vrchovatější čajová lžička). Pro své fascinující účinky ji proto najdeš i v 
Superfoody Pure Mind.

Možné kontraindikace

Jako vždy i zde varujeme všechny, kteří dlouhodobě užívají nějaké léky, dále při 
těhotenství a kojení a nedoporučujeme ji ani dětem. Zejména při užívání  
antidepresiv je možné, že s nimi ashwagandha bude nějak reagovat. Při vysoké 
dávce může dojít k příliš velkému útlumu nebo naopak podrážděnosti z přílišného 
nabuzení. V takovém případě sniž dávkování, pokud ani to nepomůže, zkus jiný 
adaptogen (maca, gotu kola,...)

https://superfoody.cz/obchod/pure-mind/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_superpotraviny_pro_cele_telo
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ANTIOXIDANTY A STIMULANTY

Mozkové a nervové buňky jsou náchylné na poškození volnými radikály, které 
způsobují oxidativní poškození a můžou vést ke vzniku řady nemocí. Antioxidanty 
je pomáhají likvidovat. Stimulanty zase povzbuzují tělo k činnosti, bdělosti, 
pohotovějším reakcím a vyššímu soustředění. 

Acai berry, borůvky a další lesní bobule

Bobulovité plody jsou nabité antokyany, což jsou polyfenoly s antioxidačním 
působením, které propůjčují plodům barvu na základě jejich hodnoty pH. Kyselé  
roztoky antokyanů bývají červené, neutrální fialové a zásadité modré. Najdeme je 
od černého rybízu, přes červené bobule vinné révy a červené zelí až po červené 
kvítky máku. Přispívají ke zpomalení stárnutí mozku v důsledku degenerativních 
vlivů volných radikálů na kognitivní funkce až o 2,5 roku. Acai bobule najdeš v 
Superfoody Morning Energy a Natural Beauty. 

Acerola (barbadoská třešeň)

Plody aceroly jsou jedním z nejbohatších přírodních zdrojů (vitamínu C) a  
obsahují velké množství fytonutrientů, jako jsou fenoly karotenoidů, antokyany a 
další flavonoidy. V posledních letech vzrůstá zájem o toto ovoce mezi vědeckou 
komunitou i farmaceutickými společnostmi. Ovoce obsahuje nadměrné množství 
kyseliny askorbové, a to v rozmezí 1500 - 4500 mg / 100 g, což je přibližně 50 - 
100krát více než u pomeranče nebo citronu. Ovoce s takto širokým  
spektrem fytonutrientů vykazuje vysokou antioxidační kapacitu a několik  
zajímavých biofunkčních vlastností i z hlediska bělení kůže nebo anti-aging 
efektu. Proto také nesmí chybět v Superfoody Natural Beauty. 

Guarana

Plody guarany, které trochu připomínají oční bulvy, obsahují guaranin, což je druh 
kofeinu, který má na organismus vysoce stimulační účinek. Guaranin se postupně 
do těla až 8 hodin, takže to pro tělo není takový šok, jako když vypiješ kávu a  
hladina kofeinu vzroste i klesne téměř skokově, což se projeví další únavou. 
Guarana tak zvyšuje bdělost, pozornost a rychlost reakcí.

https://superfoody.cz/obchod/morning-energy/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_superpotraviny_pro_cele_telo
https://superfoody.cz/obchod/natural-beauty/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_superpotraviny_pro_cele_telo
https://superfoody.cz/obchod/natural-beauty/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_superpotraviny_pro_cele_telo
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ANTIOXIDANTY A STIMULANTY

Gotu Kola (pupečník asijský)

Gotu Kola je další bylinkou, která se neřadí mezi ženšeny a i tak ji označujeme za 
adaptogen. Bývá označována jako „bylina dlouhověkosti“ a je základní bylinkou 
užívanou v tradiční čínské, indonéské a ajurvédské medicíně. Odborníci tvrdí,  
že léčivá rostlina má schopnost zvýšit kognitivní funkce mozku, léčit kožní  
problémy a podporovat zdraví jater a ledvin - a zdá se, že některé studie souhlasí, 
za prokázané považujeme následující účinky.

Posiluje kognitivní funkce mozku - tento účinek je připisován jejím hlavním 
triterpenovým saponosidů a byl rozsáhle studován prostřednictvím různých 
experimentálních modelů na zvířatech i několika klinických studiích na lidech. 
Řada studií popsala pozoruhodný ochranný účinek rostliny proti několika 
onemocněním centrální nervové soustavy. Malá studie z roku 2016 ukázala, že 
zlepšuje paměť u lidí, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu. 

Chrání mozkové buňky - neuroprotektivní účinek rostliny vyplývá z různých 
mechanismů, z nichž se většina týká pozitivních vlivů proti oxidačnímu stresu. 
Laboratorní testy ukazují, že má vliv na prevenci tvorby amyloidních plaků u 
Alzheimerovy choroby, působí proti dopaminové neurotoxicitě u Parkinsonovy 
choroby a snižuje celkový oxidační stres, na který jsou mozkové buňky náchylné.

Pomáhá hojit rány - existují legendy o bengálských tygrech, kteří polehávali v 
gotu kole, aby se jim rychleji zahojily rány. A vědci ve studii zjišťují, že obvazy na 
rány s gotu kolou skutečně mají hojivé účinky na různé typy ran, ať už šlo o čisté 
řezy ostrými předměty, nepravidelné trhliny způsobené traumatem tupé síly i 
jinak infikovanou tkáň. Ačkoli jde o slibný výsledek, je třeba dalšího výzkumu. Nám 
osobně je z takových studií na zvířatech dost smutno, takže doufáme, že netrpěla 
zbytečně.

Přírodní antidepresivum - účinky gotu koly na mozkové funkce z ní činí velmi 
slibného potenciálního adepta na silné přírodní antidepresivum. 33 účastníků s 
úzkostnou poruchou po bylo požádáno, aby po dobu 60 dnů namísto svých  
antidepresivních léků užívali gotu kolu. Vykazovali subjektivně snížený stres, 
úzkost i depresi.
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ANTIOXIDANTY A STIMULANTY

Gotu Kola (pupečník asijský)

Působení s jinými superpotravinami

V tradičním léčitelství je Gotu Kola považována za bylinu, která krásně synergicky 
doplňuje ashwagandhu. I proto ji najdeš v Superfoody Pure Mind.

Možné kontraindikace

Obecně je gotu kola dobře tolerována. V některých případech může způsobit 
bolesti hlavy, žaludeční nevolnost a závratě. Riziko nežádoucích účinků lze  
eliminovat tak, že začneš s nízkou dávkou a postupně ji navyšuješ až na tu 
doporučenou. Obvykle se užívá 2 - 6 týdnů, po nich následují 2 týdny bez užívání. 

Nekvalitní gotu kola může obsahovat těžké kovy z kontaminované půdy, proto 
vybírej vždy tu nejkvalitnější na trhu - BIO / RAW. Ostatně my to jinak neumíme. 

 
Vyhnout by se jí měly těhotné a kojící ženy, dále lidé s hepatitidou nebo 
onemocněním jater, lidé s historií rakoviny kůže, mladší 18 let (nebylo provedeno 
dostatek studií, které by jednoznačně potvrdily bezpečnost užití i dětmi) a dále v 
případě naplánované operace během následujících 2 týdnů. Po dobu 
rekonvalescence po operaci ji také neužívej. 
 
Poraď se s lékařem především při onemocnění jater, cukrovce, při vysokém  
cholesterolu, pokud užíváš diuretika nebo sedativa určená proti nespavosti nebo 
úzkosti.

https://superfoody.cz/obchod/pure-mind/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_superpotraviny_pro_cele_telo
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SRDEČNĚ-CÉVNÍ SYSTÉM

• Úvod

• Zdravé tuky

• Antioxidanty
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ÚVOD

Úmrtí v důsledku kardiovaskulární 
nemoci je světovým číslem 1 v  
celkovém žebříčku příčin úmrtí.  
V roce 2016 to bylo celkem přibližně 
17,9 milionů lidí. Více než třetinu příčin 
úmrtí tvořily kardiovaskulární choroby. 
85% z nich tvoří infarkt (myokardu 
nebo cévní mozková příhoda  
(mrtvice). 

Nejběžnějším důvodem je hromadění 
mastných usazenin na vnitřních 
stěnách krevních cév, které zásobují 
srdce a mozek. Také mohou být 
způsobeny krvácením z krevních cév 
mozku nebo z krevních sraženin. 

Příčinou srdečních záchvatů a  
mrtvice je obvykle přítomnost  
kombinace rizikových faktorů, jako 
je užívání tabáku, nezdravá strava a 
obezita, fyzická nečinnost, škodlivé 
užívání alkoholu, hypertenze,  
cukrovka a hyperlipidémie (vysoký 
obsah tuků v krvi). Riziko  
kardiovaskulárních onemocnění však 
lze snížit - ideálně úplně eliminovat 
nebo maximálně snížit rizikové faktory 
a dodávat tělu látky, které podporují 
zdraví srdečně-cévního systému.
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ZDRAVÉ TUKY (OMEGA-3 PODRUHÉ)

I zde platí, že vyšší příjem omega-3 mastných kyselin je pro zdraví srdce velmi 
přínosné, a protože se o nich můžeš dozvědět více v předchozí kapitole, tak je tu 
jen lehce připomeneme.  Omega-3 chrání cévní stěny před poškozením, snižují 
tlak, zabraňují tvorbě krevních sraženin a podílí se na snížení rizika srdeční  
arytmie. Působí proti zánětu v těle, který může poškodit krevní cévy a vést k 
srdečním onemocněním nebo cévní mozkové příhodě. Kromě zdraví srdce je 
přínosná i v jiných oblastech:

Chrání zdraví očí - DHA, kyselina dokosahexaenová, je hlavní strukturální složkou 
sítnice oka. Může pomoci zabránit makulární degeneraci, která může způsobit 
poškození zraku a slepotu. Makulární degenerace je jednou z předních světových 
příčin trvalého poškození zraku a slepoty.

Chrání kůži - DHA je také strukturální součástí pokožky. Je zodpovědná za zdraví 
buněčných membrán, které tvoří velkou část kůže, díky nim je pokožka vláčná, 
pružná, hydratovaná a bez vrásek. EPA, kyselina eikosapentaneová ovlivňuje hned 
několik mechanismů, podílí se na hydrataci a produkci kožního mazu, snižuje 
riziko vzniku akné a zabraňuje předčasnému stárnutí. Také se podílí na prevenci 
hyperkeratinizace vlasových folikulů, která se objevuje jako malé červené hrbolky, 
nejčastěji na pažích. 
 
Těhotenství - dostatetek omega-3 ve stravě během těhotenství je zásadní pro 
vývoj dítěte a jejich konzumace vede k zajímavým účinům, například: 

• Vyšší inteligence dítěte
• Lepší sociální a komunikační dovednosti
• Snížené riziko zpožděného vývoje
• Snížené riziko ADHD, autismu a dětské mozkové obrny 

 Není to tak dávno, co maminky dávali svým dětem každý den lžičku naprosto 
odporně páchnoucího rybího oleje, dnes může být suplementace celkem  
elegantní a levnou záležitostí v podobě softgelových kapslí, které nejsou téměř 
vůbec cítit. Jinak se obecně doporučuje konzumace 1-2 porcí tučných ryb týdně.
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ANTIOXIDANTY PODRUHÉ

Raw kakaové boby

Raw kakaové boby (plody kakaovníku theobroma cacao) si zachovávají vysokou 
hladinu polyfenolů - katechinů, epikatechinů a hlavně flavonoidů, o kterých bylo 
prokázáno, že zvyšují zdraví srdce snižováním hladiny cholesterolu, rezistence na 
inzulín a krevního tlaku. Studie uvádí slibné výsledky především u látek  
flavan-3-ol a theobromin, které kakao obsahuje. Flavonoidy jsou druh 
antioxidantů, které chrání tělo před stárnutím a nemocemi. Ve skutečnosti raw 
kakao obsahuje až čtyřikrát více antioxidantů než tradiční kakaový prášek.  
Jeho antioxidační kapacita dosahuje až 95 000 hodnot na 100 gramů, řadíme jej 
tedy mezi top 10 zdrojů s nejvyššími antioxidačními kapacitami. Kakaové boby jsou 
také dobrým zdrojem bílkovin, draslíku, esenciálních mastných kyselin, vápníku, 
chromu, zinku a síry. 
 
Mohu tedy jíst čokoládu? 
Nebudeme ti zakazovat nebo schvalovat čokoládu. Ale je fajn si uvědomit, že je 
čokoláda a čokoláda. Kvalitní čokoláda nebude stát 16 Kč a rozhodně ji nenajdeš 
na pultu každého supermarketu. Za kvalitní čokoládu se považuje ta s obsa-
hem kakaa minimálně 70-75% a složení by mělo obsahovat jen kakaovou sušinu, 
kakaové máslo a nějaký druh cukru. Některé uvádějí i vanilku. Lepší a kvalitnější 
čokoláda je určitě ta hořká. Některé vysokoprocentní mohou ale obsahovat i 
sušené mléko. 

Boby jsou zdravější 
Z hlediska zdraví a příjmu flavonoidů je však nejlepší konzumovat raw kakaové 
boby. Najdeš je hned ve 3 formách. V celku, kde vypadají jako malé fazolky, poté 
rozdrcené na kousky (cacao nibs) nebo namleté na prášek. My v superfoody jsme 
nakonec zvolili prášek pro jeho multifunkční využití při přípravě dezertů a nápojů. 
Najdeš ho proto v premiové BIO kvalitě v antistresovém mixu pro dobrou náladu 
Superfoody Good Mood.

https://superfoody.cz/obchod/good-mood/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_superpotraviny_pro_cele_telo
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ANTIOXIDANTY PODRUHÉ

Zelený čaj matcha

Čaj matcha je lepší než klasický zelený čaj hlavně díky svému obsahu 
antioxidantů - katechinů. Obsahuje až 137x více antioxidantů než klasický 
zelený čaj. Z nich je nejzásadnější epigallokatechin gallát (EGCG), který se 
sice dá suplementovat i samostatně, ale zelený čaj (a zvlášť matcha čaj) obsa-
huje i další účinné látky, které synergicky působí s EGCG. Už 1 šálek zeleného 
čaje denně snižuje riziko celkové úmrtnosti (z jakékoli příčiny) o 4% a o 5% 
snižuje riziko úmrtí na příčinu kardiovaskulárního onemocnění. Mimo jiné 
díky obsaženým polyfenolům snižuje hladiny “špatného” LDL cholesterolu a 
ovlivňuje hladinu cukru v krvi.

A u srdce nekončíme. Kofein v něm obsažený působí také na zdraví mozku - 
zlepšuje paměť, zvyšuje pozornost, zrychluje reakce a zvláště studenti, kteří 
mají problém se soustředěním v neoptimální dobu, tedy brzy ráno, jeho  
benefity ocení u ranních zkoušek. Pro jeho podporu soustředění a nakop-
nutí po probuzení jsme ho přidali i do našeho mixu pro energii, Superfoody 
Morning Energy.

Další příklady potravin vhodných pro podporu zdraví srdce a cév:  
 
- extra panenské rostlinné oleje ve studené kuchyni 
- avokádo - zkus domácí pomazánky, guacamole, zmrzlinu 
- semínka - dýňová, lněná, konopná, slunečnicová,... 
- zelená listová zelenina - špenát, polníček, rukola,...

https://superfoody.cz/obchod/morning-energy/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_superpotraviny_pro_cele_telo
https://superfoody.cz/obchod/morning-energy/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_superpotraviny_pro_cele_telo
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DETOXIKACE A TRÁVENÍ

• Pravda o detoxu

• Projevy nedostatečné detoxikace

• Co dělat pro podporu detoxikace

• Superpotraviny pro podporu detoxikace
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PRAVDA O DETOXU

Asi si touhle kapitolou koledujeme o  hejt 
našich konkurentů, ale téma detoxu nám 
opravdu leží na srdíčku. #sorrynotsorry 
 
Na produkty kolem detoxikace se v poslední 
době nabaluje takový marketing, že i v těch 
největších supermarketech, kde téměř hned 
vedle zeleniny najdeme pověšené štangle 
salámu, není tak těžké narazit na různé 
detoxikační čaje a přípravky. Na internetu 
se na nás (především po Vánocích) nabalují 
různé pochybné detoxikační keto kůry a další 
“zázraky”, které slibují, že si mohou játra, plíce, 
ledviny, střeva, kůže i lymfatický systém  
vypsat dovolenou na rok, protože to za ně 
přece vezme keto-paleo-vegan-happy-nevíme 
co-detox. Nedivíme se lidem, kteří mají poté k 
tělu vlastní detoxikaci skeptický pohled. Tyhle 
přípravky dlouhodobě nefunfují.  
 
Správný detox je ale o něčem jiném. Pojem  
detoxikace znamená odstranění jedovatých 
látek, zneškodnění jedu (toxinu). Nejde o to,  
že člověka vyčistí produkt, ale o podporu  
aktivity orgánů, kterým je detoxikace 
přirozená a které jsou k ní určeny. 
Procedury k podpoře funkce těchto orgánů 
využívají lékaři v tradiční medicíně již celá 
tisíciletí. Ať už to jsou masáže, akupunktura, 
zábaly, půsty, vyplachování slanou vodou či 
užívání specifických potravin a bylin. Takže 
ne  “hotovkám”, ne “zázrakům”, ano orgánům.
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PROJEVY NEDOSTATEČNÉ DETOXIKACE

Lehká připomínka hned na začátek - budeme se bavit o lidech, kteří jsou jinak 
relativně zdraví a neléčí se dlouhodobě s nějakou diagnózou, která souvisí s 
činností orgánů určených k detoxikaci. Detoxikace je složitá záležitost. Podílejí se 
na ní primárně játra a ledviny, dále ale i plíce, střeba, kůže, lymfatický  
systém a ve své podstatě i imunitní systém. Určit, který orgán zrovna u tebe 
případně neplní v detoxikaci svou funkci dostatečně, je celkem obtížné a popravdě 
to není ani v naší kompetenci. Existuje řada náznaků těla, které nám mohou 
sdělovat, že je s detoxikační funkcí něco v nepořádku. Neznamená to hned 
nutně to, že je s orgánem něco patologicky špatně, nedostatečná detoxikace se 
může projevit i při pouhém přetížení nějakého z orgánů, které se na ní podílejí. K 
přetížení dochází zejména při nadměrné expozici vnějším negativním vlivům jako 
je kouření, pravidelná konzumace alkoholu, užívání drog, atp.. Můžou tak nastat:

• Trávicí potíže (zácpa, průjem, nevolnost, zvracení)

• Bolesti hlavy, migrény, přerušovaný spánek, potíže s pamětí

• Padání vlasů, řídnutí nehtů, žluté skvrny na kůži, modřiny bez příčiny (játra)

• Zadržování vody v dolních končetinách, především kolem kotníků

• Snížené libido, hormonální nerovnováha

• Bolest pod pravým žebrem (problém s játry) 

•  Bolest v oblasti beder (problém s ledvinami)

•  Akné a další kožní projevy

Tradiční čínská medicína uvádí i emocionální výkyvy - podrážděnost, 
nevysvětlitelný vztek, depresivní myšlenky, přecitlivělost, plačtivost, a střídání 
nálad.

Neznamená to ale, že v momentě, kdy tě jednou zabolí hlava, máš utíkat k lékaři 
a suveréně po něm požadovat vyšetření jater a ledvin. Znamená to, že pokud 
sleduješ dlouhodobý problém z oblastí vyjmenovaných výše, který nemá jasné 
vysvětlení, je dobré tělo poslouchat. Dost možná se totiž budeš muset zamyslet 
nad svou stávající životosprávou.
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CO DĚLAT PRO PODPORU DETOXIKACE

Zdá se to jako věda, ale detoxikaci docela solidně můžeme ovlivnit i my sami 
správnými vzorci chování v souladu se zdravým životním stylem. Je sice pravda, že 
“se to lehce řekne a mnohem hůř udělá”, ale zdravý životní styl je opravdu o velmi 
jednoduchých principech.

Takže nás asi za to nebudeš mít rád(a), ale opravdu mohou být rady ohledně 
detoxikace dost jednoslovné. Špatně se ti dýchá? Nekuř. Máš tmavou moč a bolí tě 
hlava? Pij. Potíže s koncentrací a pamětí? Spi. Pojďme si to ale trošku rozvést.  
 
Co tedy můžeš udělat ještě dneska pro zlepšení detoxikace?

 
Začni správně spát - tisíc vykřičníků, 30x podtrženo, vytesáno do kamene a  
vystaveno naproti tvojí posteli. Tělo ti poděkuje snad úplně ve všech oblastech 
zdraví. Rozhozený cirkadiánní rytmus ovlivňuje i periferní hodiny jater a ledvin, 
pokud tedy večer a koukáš do displejů, tak využíváš přirozený čas vyhrazený pro 
detoxikaci a regeneraci k úplnému opaku - k přijímání toxinů a zatěžování těla. 
Mateš tak své vlastní přrozené pochody. S příchodem noci se má jít spát. Žádné 
výmluvy. 

Zbav se co nejvíce toxinů, které můžeš ovlivnit, a které do sebe dáváš dobrovolně 
- takže alkohol, kouření (včetně pasivního, kdy pouze vdechuješ  
vyfukovaný cigaretový kouř), těžké kovy v kohoutkové vodě (stav vody v oblasti 
tvého bydliště se dá zjistit, případně používej filtr na kohoutek), umělé hormony 
(steroidy při nabírání svalů,...), zbytečné užívání hormonální antikoncepce (nemá 
smysl ji užívat primárně k účelům jako plánování cyklu). Pij čistou vodu - a pij jí 
dostatek. Pomůžeš tak tělu špatné látky vyplavit pryč. 

Jez kvalitní a plnohodnotné potraviny - jídla ze základních surovin. Obecně se dá 
tvrdit, že pokud ve složení najdeš nějakou chemickou sloučeninu, kterou by  
nevyslovilo dítě ve druhé třídě, něco by mohlo být špatně. Dopřej tělu ten luxus 
jíst takové pokrmy, o kterých víš, co v nich je. Polotovary šetří maximálně ten čas, 
který budeš muset v budoucnu využít pro lítání po doktorech. Má to tedy smysl?
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SUPERPOTRAVINY PRO PODPORU DETOXIKACE

Většinu z nich najdeš v premiové BIO kvalitě v našem supermixu Superfoody 
Green Health pro imunitu, protože ta s detoxikací souvisí a na podpoře tělu vlastní 
detoxikace nám opravdu záleží, takže jsme chtěli vyvinout poctivý smartfood, 
který v sobě má maximum účinných látek. Pojďme si ale jednotlivé superpotraviny 
jednu po druhé představit.

Mladý (zelený) ječmen

Ječmenná tráva je bohatá na funkční složky, jako je kyselina gama-aminomáselná 
(GABA), flavonoidy, saponarin, lutonarin, draslík, vápník, selen, tryptofan,  
chlorofyl, vitamíny (A, B1, C a E ), vláknina, polysacharidy, alkaloidy, 
metalothioneiny a polyfenoly. Uff. Organická chemie je fuška.  
 
Díky tomu je to ale naprosto multifunkční superpotravina. Podporuje zdravý 
spánek, má antidiabetické účinky, reguluje krevní tlak, zvyšuje imunitu, chrání 
játra; má anti-aknózní / detoxikační a antidepresivní účinky, zlepšuje trávicí funkce, 
má protirakovinné, protizánětlivé a antioxidační účinky, snižuje hyperurikémii 
(nemoc dna, nadbytek kyseliny močové v krvi); předchází hypoxii (nedostatku 
kyslíku v těle), kardiovaskulárním onemocněním, únavě a zácpě, dále zmírňuje 
atopickou dermatitidu (ekzém), doplňuje vápník a zlepšuje poznávací funkce 
mozku.  
 
Výsledky studií dokládají, že ječmenná tráva může být jednou z nejlepších 
funkčních potravin v prevenci chronických onemocnění. Je důležité zmínit, že 
jelikož se jedná opravdu o “trávu” a ne dospělý ječmen, je přirozeně bezlepková 
(lepek se nachází až v semenech). Je tu sice pár případů, kdy u celiaků došlo k 
reakci i na zelený ječměn, případů je ale velmi málo a dávají se do  
souvislosti i s možnou kontaminací lepkem z jiného zdroje v závodech, kde se 
všechno zpracovává najednou.

https://superfoody.cz/obchod/green-health/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook
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Mladá (zelená) pšenice

Pšeničná tráva je vynikajícím zdrojem mnoha různých vitamínů a minerálů. Byl 
naměřen obzvláště vysoký obsah vitamínů A, C a E, dále železa, hořčíku, vápníku 
a aminokyselin. Stejně jako jiné zelené superpotraviny je i mladá pšenice nabitá 
chlorofylem. Tyto složky byly spojeny s mnoha přínosy pro zdraví, včetně hubnutí, 
snížené zánětlivosti, snížení hladiny cholesterolu, lepší kontroly hladiny cukru 
v krvi a dalších účinků, nicméně je třeba ještě provést více delších a větších studí, 
které by nám je všechny odhalily.

Spirulina

Spirulina je modrozelená sinice, která se proslavila poté, co ji NASA úspěšně 
použila jako potravinový doplněk pro astronauty na vesmírných misích. Dle OSN 
je to “nejlepší jídlo pro budoucnost”. Je bohatá na bílkoviny a železo ve skvěle 
vstřebatelné formě, takže pomáhá s nemocemi jako chudokrevnost. Obsahuje ale 
i řadu dalších bioaktivních látek, jako například vzácnou kyselinu  
gama-linolenovou, která napomáhá dobré funkci mozku, srdce, ale i dalších 
vnitřních orgánů. Také podporuje imunitní systém, zlepšuje stav mikroflóry, působí 
antioxidačně, omlazuje buňky a posiluje regeneraci. 

Studie ukazují, že výrazně snižuje “špatný” LDL cholesterol. Bylo  
zdokumentováno, že Spirulina vykazuje protizánětlivé vlastnosti tím, že blokuje 
uvolňování histaminu ze žírných buněk, má tedy antialergické vlastnosti a 
pomáhá tedy i při léčbě alergické rýmy, kde výrazně snižuje příznaky jako kýchání, 
svědění a ucpání nosu. Vědci také argumentují, že kombinované antioxidační a 
imuno-modulační vlastnosti spiruliny mohou v sobě skrývat potenciál v  
mechanismech destrukce nádoru. V hledáčku (respektive pod mikroskopy) vědců 
tak ještě nějakou dobu pobyde.
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Chlorella

Chlorella má velice působivý nutriční profil, proto je naprosto jednoznačně 
označována jako superpotravina. Až ze 60% je tvořena kompletními bílkovinami  
s plným spektrem aminokyselin, je tedy vhodným zdrojem bílkovin pro vegany. 
Dále v ní najdeme železo a vitamin C, který pomáhá s absorpcí železa. Nechybí jí 
ani omega-3 nenasycené mastné kyseliny, polysacharidy, niacin, vláknina,  
karotenoidy a další antioxidanty.

Chlorella si získala veřejnost kvůli své schopnosti vázat na sebe těžké kovy a jiné 
toxiny a studie na zvířatech skutečně dokládají, že účinně pomáhá odstraňovat 
škodlivé sloučeniny z těla. U kojících matek z Japonska bylo zjištěno, že snižuje 
hladinu škodlivého dioxinu v mateřském mléce a zvyšuje obsah protilátek, které 
přijímalo dítě.

Klinické studie naznačují, že suplementace chlorelly může zmírňovat projevy 
poruchy lipidového metabolismu a hyperglykémie (vysoké hladiny cukru v krvi) 
a chránit před oxidačním stresem, rakovinou a chronickým obstrukčním plicním 
onemocněním.

Pouze jedna studie se zabývala účinkem chlorelly na aerobní vytrvalost, ale 
ukázala pozitivní výsledky. Výslesky testů na skupině mladých lidí, kteří chlorellu 
užívali, ukázaly výrazné navýšení schopnosti zásobovat plíce kyslíkem. Kapacita 
plic je měřítkem aerobní výkonnosti. Nicméně studie byla provedena pouze 
jedna a je třeba se tímto fenoménem dále zabývat. Potenciál ale skrývá v sobě 
neskutečný. 
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Ostropestřec mariánský

Tato dvouletá bylina obsahuje významné látky, z nichž nejvyzdvihovanější je  
silibinin. Jeho hlavní funkcí je chránit játra, zlepšovat stav jater a podporovat 
funkci jater:

• Snižují jaterní zánětlivost a posiluje detoxikaci

• Zlepšuje jaterní regeneraci

• Redukuje ALT a AST enzymy, hlavní markery, které značí jaterní degradaci

• Chrání slinivku, zvyšuje inzulinovou citlivost

• Dokáže modulovat imunitu

Působí v těle jako antioxidant, má neuroprotektivní a protizánětlivé účinky, mírní 
pálení žáhy a údajně také mírní příznaky premenstruačního syndromu u žen 
(změny nálad, křeče, nadýmání, otoky,...). Užívá se jako čaj, tinktura nebo extrakt.

Další potraviny a byliny tradičně využívané pro podporu detoxikace

• Červená řepa (předevěím šťáva ze syrové řepy)

• Pampeliška lékařská (údajne stimuluje tvorbu trávicích šťáv a čistí žlučovody)

• Lékořice (optimalizuje hladinu kortizolu při nízké produkci, podporuje detox 
jater)

• Kopřiva (babičky užívaly kopřivový čaj na ledviny)

• Lichořeřišnice větší (tradičně využívaná proti zánětům močových cest)
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• Úvod

• Projevy hormonální nerovnováhy

• Co může být příčinou nerovnováhy 
hormonů

• Jak ji lze obnovit nebo preventivně 
udržovat

• Superpotraviny na hormony
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ÚVOD

Hormony a jejich činnost mají opravdu 
nesmírně důležitý dopad na celou řadu  
biochemických procesů v našem těle. 
Předávají informace buňkám, tkáním i 
orgánům, a pokud jsou v nerovnováze, můžou 
způsobit celou řadu poruch, chronických 
stavů a nemocí. Mnoho lidí si pod hormonální 
nerovnováhou představí věčně vzteklou 
ženskou. To je zcela nepřesné. Hormony  
jsou stejně důležité pro ženy i muže. A právě 
muži často sílu hormonů podceňují. Pak si 
ani nevšimnou toho, že u nich nastane ku 
příkladu estrogenová dominance. A diví se, 
proč tloustnou, nenabírají svaly, jsou náladoví 
a mají problémy v oblasti sexuálního zdraví. 

Proto je naprosto klíčové, aby naše  
hormony byly v rovnováze. Často je s takovou 
nerovnováhou spojován nedostatek hormonů, 
přitom i přebytek nějakého hormonu může 
škodit. Optimální hladiny hormonů nezbytně 
potřebujeme pro fungování naší psychiky, 
našeho spánku, hormony ovlivňují procesy od 
regulace našich nálad až po vnímání bolesti, 
řídí metabolismus, pocity hladu a nasycení a 
jich správná aktivita je zkrátka nutná pro  
fungování celých orgánových soustav. 

Je důležité říci, že muž potřebuje zcela jiné 
množství daných hormonů než žena. Ani 
jedno pohlaví by je však nemělo podceňovat.
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V lidském těle je řada žláz, které produkují hormony a jako hormony se projevuje v 
těle asi 60 různých sloučenin. V mozku je za jejich produkci zodpovědný nadvěšek 
mozkový (epifýza) a podvěsek mozkový (hypofýza). V krku je ukryta štítná žláza s 
přilehlými příštítnými tělísky. U srdce je položen v dospělosti již atrofovaný orgán 
zvaný brzlík. Dalším důležitým orgánem jsou nadledviny a neméně důležité jsou 
Langerhansovy ostrůvky ve slinivce břišní. Posledním velkým orgánem  
produkující hormony jsou pohlavní orgány - vaječníky a varlata. Najít tedy původ 
problémů muže být docela maraton. Kompletní výsledky hladiny všech důležitých 
hormonů se totiž nedají zjistit jen z jednoho testu. Na určitém problému se také 
může podílet vícero příčin. A jsme zase u toho celostního pohledu. 
 
Jako hormony se v těle chovají bezesporu adrenalin, noradrenalin, oxytocin, 
endorfiny, dopamin, melatonin, inzulin, ghrelin, leptin, androgeny, kortizol,  
prolaktin, testosteron, estrogeny a hormony štítné žlázy tyroxin (T3) a  
trijodthyronin (T4). Určitě jsi o většině z nich už slyšel(a). Je přínosné alespoň v 
základech vědět, co tyto nejznámější hormony vlastně řídí, protože jedině tak 
pochopíme, jak tělo funguje. 
 
Hormonální nerovnováha se může projevit různě. Hormony a telesné funkce spolu 
tak úzce souvisí, že může dojítk celému spektru různých zdravotních problémů, 
mezi které patří například: 

• Problémy s usínáním, časté buzení, pocit, že nás spánek vůbec neobčerstvil 

• Nedostatek energie během běžného dne, i když tělo nepřetěžujeme

• Vlčí hlad, nezvladatelné chutě, přejídání, nenasytnost, která může vést až 
 k záchvatovitému přejídání 

• Neschopnost nabírat svalovou hmotu, ztráta svalové hmoty nebo obecně   
 nemožnost plnit své fitness cíle (zhubnout,...)

• Poruchy plodnosti, nízká kvalita spermatu, nepravidelná menstruace, návaly   
 horka

• Jiné dlouhodobé nevysvětlitelné zdravotní problémy
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CO MŮŽE BÝT PŘÍČINOU NEROVNOVÁHY HORMONŮ

Opět se nekoná žádné kouzlo. Asi největší příčinou je špatná životospráva. 
Nezačíná to být nuda? V každém případě aspoň vidíme, co všechno ovlivňuje 
nevhodný životní styl a rozhodně se nevyplatí na sebe dlabat. Možná se to  
neprojeví dnes, možná se to neprojeví za 10 let. Ale dřív nebo později nás to zkrátka 
doběhne. Nejsmutnější na tom je, že si to uvědomujeme až v momentě, kdy nás 
něco trápí a váhu našeho zdraví vidíme až ve chvíli, kdy o něj přijdeme. Važme si 
proto toho, co máme teď a tady.

Za nerovnováhu hormonů může mimo jiné např.:

Nedostatek spánku - už jsem zmiňovala, že nedostatek spánku narušuje  
vyplavování celé řady hormonů, včetně těch, které nám dávají informaci o stavu 
hladu nebo nasycení nebo melatoninu, který hraje roli i v opravování buněk a 
mitochondrií, působí v těle jako antioxidant a nedá se tak jednoduše suplemento-
vat. Už dnes můžeš udělat krok směrem ke zdravému tělu. Kvalitně se vyspi.

Nevhodné stravování - konzumace polotovarů a zpracovaných potravin, jezení 
velmi levného (chemicky zpracovaného) masa, u kterého si nejsme jistí, čím bylo 
krmeno a v jakých podmínkách bylo chováno. Čas od času i pro masožrouty není 
vůbec od věci zkusit nějaká lehká vegetariánská či veganská jídla, pokud však na 
masu trváš, vyřaď nebo alespoň omez levné a nekvalitní zdroje masa, uzeniny 
jako salámy, špekáčky, klobásy a párky s nízkým obsahem masa a tak dále. Ono 
to bio maso umí tak hezky lézt do peněz, že si pak člověk občas rozmyslí tu jeho 
každodenní konzumaci.

Toxiny, kterým se vystavujeme - ať už jde o dobrovolné vystavování v podobě 
konzumace alkoholu, kouření, pojídání smažených a spálených jídel, pití  
kohoutkové vody při nekvalitní úpravě z čističek, užívání umělých hormonů 
nebo látek, které se jako hormony chovají (“sypání” v posilovnách, antikoncepce, 
přehnaná konzumace sóji, GMO potraviny)... nebo nedobrovolné, například práce v 
prašném prostředí, expozice výfukovým plynům, smogové situace ve městech,...) 

Ne všechno se dá změnit, ale můžeme udělat maximum pro to, aby se škodlivé 
působení těchto faktorů omezilo na minimum.
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Je nám jasné, že vlivy, které mají kauzální dopad na hladiny našich hormonů, 
nedokážeme úplně eliminovat, leda že bychom opustili naše byty a domy ve 
městech a odstěhovali se někam k lesu do přírody, pěstovali si vlastní zeleninu a 
ovoce a takto žili do konce našich dní, což u většiny úplně možné není. Mezi základ 
toho, co můžeme pro naše hormony (a potažmo celé tělo) udělat je:

Správně spát - vážně. Tahle kniha by vlastně klidně mohla být celá o spánku a jak 
cirkadiánní rytmus ovlivňuje biochemické reakce v našem těle a doslova každý 
systém, od imunity po hubnutí. Kvalitní spánek významně ovlivňuje adekvátní 
množství hormonů, které se vyplavují během dne. Mysleme na to více.

Zdravě se hýbat - a úplně nejlépe někde venku na sluníčku, které stimuluje tvorbu 
vitamínu D. Vitamín D někteří vědci považují i za tzv. regulační hormon, který 
má na svědomí fungování více než 30 orgánů a tkání našeho těla. Je dobré to 
ale s pohybem nepřehánět ve smyslu přetrénování, i to je pro tělo stresová zátěž. 
Přiměřená zátěž ale stimuje tvorbu různých hormonů, od endorfinů, které známe 
jako “hormon štěstí”, po hladinu testosteronu, růstového hormonu a tak podobně. 
To ale neznamená, že když je zataženo, nemá smysl cvičit nebo se hýbat.

Nechodit toxinům a chemikáliím naproti - snaž se omezit, ideálně úplně vyřadit 
zbytečné toxiny z těla. Kohoutkovou vodu lze filtrovat, s kouřením lze přestat nebo 
ho alespoň omezit a dodávat tělu vitamíny, které může alespoň mírnit dopad  
cigaret na naši dýchací soustavu, množství alkoholu lze také  
zredukovat na 1 sklenku kvalitního červeného vína jednou za čas. Hormonální 
rovnováhu může narušovat i antikoncepce. Dámy, neberte ji zbytečně (třeba jen 
kvůli možnosti si cyklus plánovat či kvůli akné). Sama jsem na nepravidelnost cyklu 
trpěla a mám naprosto senzační zkušenost s kořenem maca (maca peruánská). O 
ní si přečti dále, připojím celý příběh. Minimálně stojí alespoň za zkoušku.
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Mít rád sebe, své okolí a koukat na svět pozitivněji - o vlivu psychiky na zdraví těla 
už jsem se zmínila. Dle profesora R. Ptáčka psychika a negativní myšlení dokonce 
přímo a kauzálně ovlivňují zdraví těla. Nauč se tedy pracovat s vnímáním stresu, 
je lepší ho brát jako výzvu místo hrozby. Měj se rád, nekritizuj se, nauč se i  
pochválit, neočekávej to od jiných lidí. Jak rozdávat lásku druhým, když  
nezvládneme mít rádi ani sami sebe? A jak můžeme očekávat lásku od druhých, 
když ji sami nedáváme? Všechno začíná u “já”. Negativní myšlení vede ke stresu a 
stres zvyšuje produkci kortizolu, který má celou řadu negativních dopadů na naše 
tělo, pokud jsou jeho hladiny zvýšené dlouhodobě. Neubližujme si. 

Jíst kvalitně a nevyřazovat žádnou skupinu makroživin - opět, 30x podtrhnout! 
Krátkodobé diety a zvláště ty, které démonizují nějakou makroživinu, jsou  
naprosto zbytečné. Mozek potřebuje sacharidy (to ale neznamená bílý cukr). 
Bílkoviny jsou základní stavební jednotkou našeho těla. Vlákninu potřebujeme 
k optimální funkci trávení a jako prevenci nemocí střeva. Některé vitamíny jsou 
rozpustné pouze v tucích. Tuk je také nositelem chuti. Potřebujeme všechno. 
To ale neznamená, že si na talíř k obědu dáme první klobásu, kterou najdeme 
v obchodě. Zdravé tuky. Ořechy, semena, avokádo, ryby, vejce, extra panenský 
olivový olej, v přiměřeném množství i vysokoprocentní čokoláda a tak dále. Jíme-li 
vyvážně, přispíváme k rovnováze našich hormonů.  
 
Pojďme na slovo DIETA koukat významem, který mu dává angličtina. Diet = strava, 
stravovací režim. Nastav si tedy svůj stravovací režim, nepodléhej dietám. Jedině 
vhodný stravovací režim, který budeš dodržovat dlouhodobě, ideálně celý život, 
vede ke zdraví. Jak si něco přečteš v magazínu, zkusíš to a nesedne ti to, tak se 
budeš akorát zbytečně trápit a omezovat. Rovnou můžeme o sobě říct, že věštíme 
budoucnost, protože ti garantujeme, že takto to nevyjde. Vrátíš se ke starému 
režimu a svá shozená kila akorát přibereš zpět (možná i s nějakým pěkným 
bonusem). 
 
Dále nám k hormonální rovnováze může pomoci i lehký biohacking v podobě 
užívání potravin a bylinek, které na hormonální systém působí přímo a cíleně.
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Maca peruánská

U té se opravdu na chvíli zastavíme, protože z hlediska hormonů má pro nás 
opravdu velmi zajímavý potenciál. Je jednou z mých nejoblíbenějších super-
potravin. Michal si jeden čas myslel, že si ji snad začnu sypat i na chleba. Protlačila 
jsem ji proto do mixu pro krásu Natural Beauty a pro svoje posilující vlastnosti 
nesmí chybět ani v Morning Energy. Už jsme se o ni zmínili, přezdívá se jí  
peruánský ženšen. Sice nepatří taxonomicky k rodu panax, ale i tak ji označujeme 
jako adaptogen. 
 
Maca peruánská (často lze najít pod názvem řeřicha peruánská) je nenápadná  
rostlina připomínající řepu, která roste ve výšce minimálně 4000 metrů nad 
mořem v horách jihoamerických And. Je typickým příkladem rostlin, které se 
evolučně adaptovaly na drsné podmínky, aby přežily a díky tomu má blahodárný 
vliv i na lidské zdraví. Proto je typickým příkladem adaptogenu, vybudovala si látky, 
které pomáhají i lidskému tělu odolat vyšší zátěži, ať už jde o zátěž fyzickou nebo i 
psychickou. Používali ji už Inkové (před cca 3500 lety) pro zvýšení celkové tělesné 
vitality i jako afrodiziakum. Také se jí přezdívá “peruánská viagra”. Obsahuje 
unikátní sloučeniny zvané makamidy, dále GABA, cholin a alkaloid makaridin, 
který je pro tuto rostlinu naprosto jedinečný a pro nás je tedy nejdůležitější. To 
však neznamená, že je to jen o něm. Za přínosy pro lidské tělo pravděpodobně 
může  celkové synergické působení všech látek, které obsahuje. Pojďme si ale 
představit makaridin.

Působí na náš endokanabinoidní systém, který zodpovídá na celkovou rovnováhu 
odpovědí lidského těla na různé spouštěče. Receptory tohoto systému se 
nacházejí v centrální nervové soustavě a mnoha periferních tkáních včetně  
imunitního, reprodukčního a zažívacího systému, v sympatetických gangliích,  
hormonálních žlázách, tepnách, v plicích a srdci, v oku a v kostech, dále v 
zažívacím ústrojí a v pokožce. Co je na tom zajímavé - i přesto, že maca peruánská 
není konopí, i tak pozitivně ovlivňuje organismus působením na receptory tohoto 
systému (samozřejmě bez psychotropních účinků, jako to je v případě THC, maca 
peruánská je v tomto ohledu naprosto bezpečná).

https://superfoody.cz/obchod/natural-beauty/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_superpotraviny_pro_cele_telo
https://superfoody.cz/obchod/morning-energy/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_superpotraviny_pro_cele_telo
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Díky svému působení a unikátním sloučeninám má Maca peruánská zajímavé 
účinky na lidské tělo:

• Působí antioxidačně, takže podporuje protizánětlivé procesy v těle a reakce   
 imunitního systému

• Dodává a udržuje energii, podporuje celkovou vitalitu a zlepšuje náladu

• Dokáže zvýšit libido, a to jak u mužů, tak u žen

• U mužů dokonce dokáže zlepšit erekci (studie ukazuje zlepšení u pacientů s  
 mírnou erektivní disfunkcí)

• U žen dokáže optimalizovat pohlavní hormony (i v menopauze)

• Stejně jako jiné byliny a koření z latinsko-americké oblasti (pepř růžový,    
 ačokča a zázvor lékařský) i maca snižuje krevní tlak na stejném principu jako  
 některé léky na vysoký krevní tlak
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Osobní zkušenost

Musím se přiznat, že vzpomínat na svůj zdravotní stav před několika lety mi 
vlastně vůbec není příjemné a tuto podkapitolku budu brát jako takovou zpověď, 
která je vlastně dost intimní a pro mě velmi nepříjemná, ale jsem přesvědčena, že 
pokud to nějaké ženě pomůže, tak má tady své opodstatnění a její psaní už moje 
sebeúcta nějak překousne. Je takovou krásnou připomínkou toho, že všichni jsme 
jen lidé, všichni chybujeme a není dobré věřit všemu, co vystavujeme na  
internetu, protože vystavujeme jen to, co je perfektní, dokonalé a inspirací pro 
všechny. Každý z nás má ale své problémy, zdravotní komplikace a věci, co nás 
trápí. Holt tady jsou ty, kterými jsem si prošla já. A pěkně všem na očích. 
 
Maca peruánská byla vlastně první superpotravinou, kterou jsem zkoumala na 
sobě ze své vlastní zvědavosti. Byla jsem k ní pěkně skeptická, protože jsem  
superpotraviny ještě tolik neznala, setkala jsem se do té doby pouze se zeleným 
ječmenem a i když mi velmi pomáhal, byla jsem líná ho brát pravidelně, takže 
jsem v tomto ohledu naprosto selhala. Už je to pár let zpátky, ale i teď je mi občas 
smutno při vzpomínce, jak jsem žila naprosto nezdravě a jak jsem si zadělala na 
pěknou frontu zdravotních komplikací, které čekaly jedna po druhé, až je konečně 
přestanu ignorantsky přehlížet. Měla jsem silnou nadváhu, vysoké množství  
viscerálního (útrobního) tuku, problémy se zády a kyčlemi (ani se nedivím, být 
kostra, tak takového cvalíka také nechci tahat), zadýchávala jsem se i při chůzi 
do prvního patra, padaly mi vlasy - a ve velkém, měla jsem roztřepené nehty, na 
spodní části obličeje akné a hlavně - můj cyklus byl v naprosto katastrofálním 
stavu. Když jsem si řekla “dost”, tak jsem začala cvičit, našla si cestu ke zdravému 
jídlu a vegetariánským/veganským pokrmům, zamilovala jsem se do tance, začala 
jsem studovat své tělo a vše se zlepšilo. Zhubla jsem, konečně jsem se odvážila 
nechat si narůst nehty delší než půl milimetru, zvládám i tříhodinové tréninky,  
nastudováno mám tolik, že jsem schopna napsat i tenhle ebook a všechny  
parametry se daly do pohody. Až na ten cyklus.

I přes pravidelné užívání antikoncepce byl stále nepravidelný a příliš krátký.Zkusila 
jsem experiment. Vysadila jsem antikoncepci a 3 měsíce konzumovala Macu. 
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Musela jsem si (jako i u jiných superpotravin později) najít systém, jak ji budu 
konzumovat, protože mi samotná a rozmíchaná ve vodě vůbec nechutnala. 
Zamíchávala jsem si proto lžíci prášku každý den do své ranní ovesné kaše s  
tvarohem, kterou konzumuji už více než 4 roky. Výsledky se dostavily přibližně po 
3-4 týdnech. A já jsem byla v šoku. 

Antikoncepce mi nedokázala držet cyklus pravidelný ani zdaleka tak dobře jako 
maca. Přesně 21 dní mezi jednotlivými “mými” dny. Pořád jsem k tomu ale byla 
skeptická a říkala si, že to přece není možné, co když je to nějaký placebo efekt? 
Zvědavost převládala a já v konzumaci pokračovala. 
 
Začaly se na ni nabalovat i další účinky (které byly spojeny i s vysazením  
antikoncepce) - nálada mi vzrostla div ne do euforie, opravdu jsem se cítila 
nabitá energií, veselá, šťastná, optimistická, výkyvy nálad úplně zmizely, cítila 
jsem se kreativnější a lépe mi to myslelo. Zvýšilo se libido, celková chuť do 
života, cítila jsem se lehčí, přestala jsem si denně kontrolovat váhu, protože mi 
to bylo jedno, do tanečního studia jsem nalítla plná energie a dobré nálady, 
kterou jsem ráda přelévala na ostatní a i z maličkostí jsem cítila obrovskou 
vděčnost. 
 
Když mi tahle očistná kůra skončila a já se vrátila do běžného režimu s  
antikoncepcí kvůli obavám z nechtěného těhotenství (a vysadila jsem i macu), 
tak jsem první měsíc celý probrečela a vnímala antikoncepci jako totální jed, 
zabijáka ženské energie, vězení pro kreativitu a měla jsem k ní totální odpor. 
Opravdu totální odpor. Na každou pilulku jsem se šklebila a všechno zase 
zešedlo. Opět nastal pokles energie, libida, vrátila se náladovost a plačtivost při 
premenstruačním syndromu, zase jsem se v metru mračila a uzavírala se do sebe 
a jediným únikem z reality byl ten taneční trénink... Po měsíci se to jakž takž  
stabilizovalo, ale stejně jsem vnímala, že se všechno jakoby utlumilo. Momentálně 
hledám způsob, jak žít úplně bez hormonální antikoncepce, a zároveň bez rizika 
neplánovaného otěhotnění, protože ji u sebe vnímám jako zdroj problémů. A 
vlastně v této chvíli, kdy píšu tuhle knihu, dobírám své poslední platíčko. Kůru si 
zopakuji a už teď se na ni neskutečně těším.
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Ashwagandha podruhé

Konec románů, zpět k faktům. Jak už víme, vitánie snodárná je adaptogen, takže 
když si spojíme účinky adaptogenů na lidské zdraví, lepší adaptaci na stresové 
podněty, vyšší fyzickou i psychickou odolnost a tak podobně, není překvapením, že 
budu ashwagandu zmiňovat podruhé. Detailněji je popsaná v kapitole  
adaptogeny, takže pouze vychválím její účinky na hormonální balanc v  
lidském těle. Sice je opravdu hořká, a pokud ji budeš konzumovat v práškové 
formě, je dobré ji zamíchat například do džusu, ale její účinky za to stojí. Studie 
uvádí, že dokáže redukovat množství kortizolu (stresového hormonu) v těle až o 
třetinu, není tedy náhoda, že jde o přírodní antidepresivum a pomáhá tak lidem 
překonávat náhle epizody deprese a úzkosti.

Pro připomenutí, adaptogen musí mít celkově normalizující účinek, který zlepšuje 
všechny stavy a nezhoršuje žádný z nich, dává to smysl. Celkově normalizační 
účinek musí působit i na hormonální systém a může ho jen zlepšit, nesmí ho 
zhoršit.

Osobní zkušenost: Mám-li být upřímná, opravdu chutná jako takový  
orientální rozkousaný kmín, něco mezi koriandrem, římským kmínem a naším 
kmínem. Pocitově se mi po ní ale zlepšila krátkodobá paměť - moje myšlenky 
jsou často hodně roztěkané, pořád lítám hlavou někde v oblacích, neustále mě 
napadají nové věci, myšlenky, inspirace pro tanec i články, nová školení i věci, které 
mě stresují a mozek zkrátka “pořád jede”. Docela mě vyděsil moment, kdy jsem 
udělala 5 kroků od sporáku k lednici, otevřela ji a koukala do ní naprázdno, protože 
jsem zapomněla, proč jsem ji otevřela a co jsem si z ní chtěla vyndat. Pocitově mi 
ashwagandha s myšlením a operační pamětí určitě pomohla. Buď ji do sebe kopu 
jako panáka nebo si ji zamíchám do kaše s tvarohem s tím, že přidám raw kakao 
navíc. Mně konkrétně se tedy i přes chuť velmi osvědčila.

Možné kontraindikace: 

Pozor při zvýšené funkci štítné žlázy - v tomto případě se poraď s lékařem, protože 
ji ashwagandha může ještě více stimulovat.
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Červené víno

Hrozny červené vinné révy, respektive jejich jadérka a slupka, podobně jako jiné 
vínově/fialově/modře zbarvené plody (morušovník černý, švestky, acai bobule, 
černý rybíz,...) obsahují polyfenoly - a zajímavý je resveratrol, který v  
minulosti budil mezi vědci mnoho kontroverzí a vášnivých diskuzí kvůli 
zfalšovaným výsledků studií. Je proto předmětem nejnovějších studií, které se 
zabývají jeho vlivem na dlouhověkost.

Resveratrol působí na tělo při přebytku estrogenů nebo-li estrogenové  
dominanci, což se  
 
u žen může projevovat jako:

• nepravidelnost menstruačního cyklu, snížené libido

• změny nálad, neklid, deprese, únava, bolest hlavy

• pomalý metabolismus, zvýšení váhy

• padání vlasů

a u mužů jako

• gynekomastie (zvětšení mléčné žlázy v mužském prsu, “ženská prsa”)

• zadržování vody v těle (otoky nohou, kotníků, prstů končetin)

• deprese, emocionální chování, úzkostné stavy, někdy i záchvaty paniky

• nízké libido, potíže s erekcí nebo s prostatou.

je důležité ale zmínit, že estrogen sám o sobě není zabiják, v určitém množství ho 
potřebujeme všichni. U žen se spíš obecně setkáváme s nedostatkem estrogenu, 
který se projevuje podobně.
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Resveratrol obsazuje estrogenové receptory, může tak hrát významnou roli 
v léčbě rakoviny, která souvisí s estrogenem (rakovina prsu,...). Je však potřeba 
provést více studií na lidech, v tomto ohledu jsou zatím známé výsledky pouze na 
buňkách v laboratoři (testy in vitro).

Dále podle jedné pilotní studie resveratrol při kožním podávání prokázal své 
účinky proti akné, snížil u pacientů projevy tohoto kožního onemocnění až o 
53,75%.

Červené víno (nápoj) samozřejmě není tak bohaté na resveratrol jako hrozny, 
protože se jedná o zpracovaný produkt. 2-3 dcl jednou za čas však ničemu 
neuškodí. Samozřejmě se musí jednat o kvalitní červené víno, ne krabicák nebo 
červené Lambrusco ve slevě.

Je zajímavé, že konzumace červeného vína (a případně i hroznů) dost možná  
souvisí s tzv. francouzským paradoxem. Není sice nijak lékařsky vysvětlen, jeho 
podstatou ale je, že lidé žijící ve Francii trpí relativně nízkým výskytem akutních 
srdečních příhod, navzdory jejich jídelníčku bohatého na nasycené tuky. Francouzi 
jedí čtyřikrát více másla, o 60 procent více sýrů a téměř třikrát více vepřového 
masa než Američané a i tak je úmrtnost v důsledku kardiovaskulární choroby nižší 
než u Američanů. Tento fenomén poprvé odborně popsal irský lékař Samuel Black 
v roce 1819. Tvrdí se, že za to může právě resveratrol.  
 
Nicméně toto tvrzení není dostatečně vědecky podložené. Pojďme se podívat 
na účinky, které už podložené jsou a mohou být skutečně důležité ve výzkumu 
dlouhověkosti.



54

SUPERPOTRAVINY NA HORMONY

Resveratrol prudce zvyšuje aktivitu tzv. sirtuinových genů. 

Sirtuinové geny (SIRT 1-7) jsou takové geny, které aktivují skrytý program ukryt 
hodně hluboko v našem genetickém kódu v případě nedostatku jídla a dalších 
extrémních podmínkách, které pochází z vnějšího prostředí (nadměrný chlad/
teplota, toxiny,...). Tento program nastartuje sebezáchovné mechanismy buňky.
Dochází k obnově DNA a kmenových buněk, k tvorbě nových mitochondrií, vyšší 
adaptaci na tyto zhoršené podmínky a snižené zánětlivost. Jde tedy o procesy, 
které zpomalují stárnutí a pomáhají při nemoci. Možná proto je půst jednou z cest, 
jak si při nemoci pomoci.

Zajímavější na tom je, že resveratrol aktivuje tyto sirtuinové geny (SIRT1) i bez 
potřeby hladovět nebo se vystavovat působení vnějšího prostředí, což dokládají 
i studie, které byly provedené na obézních myších (myši se sice biologickým 
fungováním od lidského těla a jiných savců zas tak neliší, nicméně je třeba brát 
výsledky s nadšením i s rezervou). Jeho podávání chránilo srdce, zvyšovalo  
citlivost na inzulin (podobný efekt má i půst u lidí), snižovalo zánětlivost,  
zpomalovalo nástup nemocí spojených se stářím a celkově prodloužilo myším 
život až o 15%. Nicméně na lidech je třeba provést více studií, aby se jednoznačně 
potvrdily stejné účinky i na nás. Jedna meta-analýza ohledně kardiovaskulárních 
onemocnění však udává shodu mezi klinickými studiemi na lidech a poznatcích, 
které vyplynuly z pokusů na zvířatech. 

Sirtuinové geny také opravují telomery, což jsou volné konce chromozomů, které 
buňce udávají číslo, kolikrát se může buněčně dělit (=rozmnožit), telomery a jejich 
délka tak mají přímý vliv na stárnutí organismu. Běžně telomery povolí buňce 
přibližně 50 dělení, než buňka dostane jakýsi zákaz - dosáhne tzv. Hayflickova 
limitu, což je jeden z vnitřních obranných bariér proti rakovinnému bujení, jelikož 
vznik rakoviny (onkogeneze) je ve své podstatě nekontrolované dělení  
zmutovaných buněk, které tento limit obcházejí a překračují tak tyto  
“antirakovinné bariéry”.
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Buňka se po dosažení povoleného limitu dostane do buněčné senescence, kdy 
vyšle signál imunitnímu systému, který ji zničí. Díky senescenci tak zanikají  
rakovinotvorné buňky, které v sobě obsahují různé mutace, zároveň ale i zdravé 
buňky, takže dochází ke “stárnutí”.  
 
Resveratrol má podle posledních poznatků schopnost spouštět senescenci u 
rakovinných buněk a oddalovat ji u zdravých buněk = má potenciál ke zpomalení 
stárnutí. Nicméně tyto poznatky jsou pouze předmětem studií v laboratořích a 
chvíli potrvá, než se na pulty dostane lék na věčné mládí. Zkrátit čekání si můžeš 
nad sklenkou dobrého červeného vína. 

Možné kontraindikace

Obecně je dobře snášen i při vyšších dávkách, ale jeho účinky jsou stále zkoumány, 
pokud tedy užíváš pravidelně nějaké léky nebo jsi onkologickým pacientem, raději 
vše konzultuj s lékařem.
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Rozchodnice růžová

Rozchodnice růžová (Rhodiola rosea) je nízká tučnolistá rostlina s mnoha drob-
nými kvítky, která se nachází i v České Republice, ale její masivní sběr v minulosti 
způsobil, že je označena u nás jako kriticky ohrožená. Jinak vyrůstá ve vyšších 
nadmořských výškách v Alpách nebo na Kavkazu, vysokohorských loukách, v okolí 
řek nebo ve škvírách skal, kam neustále prosakuje voda. Její vůně připomíná růže, 
proto se jí přezdívá růžová. 

Stejně jako jiné byliny v tomto e-booku i rozchodnice působí v těle hormeticky, čili 
umírněně provokuje naše tělo ke zvyšování fyzické i psychické odolnosti -  
prakticky jde o vědecké vysvětlení rčení: Co tě nezabije, to tě posílí. Účinně “rozladí” 
prostředí v našem těle, takže je donuceno se na tuto novou zkušenost adaptovat 
- musí zesílit, aby bylo schopno udržet homeostázu v tomto novém změněném 
prostředí, takže jsme rychlejší, zdravější, silnější a energičtější. Poděkujme jí za 
pěknou nabídku účinků na lidské zdraví, za které by se nestyděla kdejaká lékárna. 
Mezi ně prokazatelně patří označení jako: 

Přírodní antidepresivum - rozchodnice inhibuje (tlumí) procesy  
monoaminooxidázy, což je enzym, který se podílí na rozkladu monoaminů, jako 
např. dopaminu, noradrenalinu, adrenalinu, dále serotoninu, melatoninu a dalších 
látek, jejichž hladina je důležitá v terapii deprese nebo i při onemocnění jako 
Parkinsonova choroba. Vyjmenovali jsme tu 5 hormonů, na které má vliv, takže 
dává smysl ji označovat jako účinnou bylinku na hormony.
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Bylinka proti syndromu vyhoření - Klinická studie zkoumala schopnost  
rozchodnice posilovat organismus proti stresu, má totiž obecně dobrou 
snášenlivost a skutečně nabízí slibné výsledky v léčbě syndromu vyhoření 
způsobeného stresem. Cílem léčby bylo zvýšit odolnost proti stresu, čili léčbu 
zacílit na příčinu vyhoření než na jednotlivé symptomy syndromu - a výsledky 
byly skutečně pozitivní, většina lidí vykázala jasné zlepšení, několik parametrů se 
zlepšilo už po 1. týdnu léčby a až do konce studie se všechny příznaky syndromu 
vyhoření jen a jen zlepšovaly. Nežádoucí účinky se vyskytovaly jen minimálně. 
Konečně někdo pochopil, že léčba se má cílit na příčinu problémů a nemá smysl 
pouze lepit náplasti na již projevené problémy.

Účinek na libido - tím, že rozchodnice působí na receptory dopaminu a  
hormeticky navozuje psychickou pohodu se ukázalo, že dodává organismu sílu a 
zvyšuje adaptaci na stres. Lidé tak byli klidnější a ve větší pohodě a také měli větší 
chuť na sex. Nepřímo tak ovlivňuje i sexuální touhu, která může být snížená, když 
jsme ve stresu.

Možné kontraindikace:

Neměla by se užívat společně s antidepresivy a je dobré si dělat pauzy. Pokud tedy 
z jakéhokoli důvodu navštěvuješ pravidelně nějakého odborného lékaře (neurolog, 
psycholog, psychiatr), určitě se s ním poraď.
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IMUNITNÍ SYSTÉM

• Úvod

• Co je to imunita

• Vliv střev na imunitu

• Co naše střeva sráží na kolena

• Zánět

• Sulforafan

• Kurkumin

• Další přírodní protizánětlivé potraviny
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ÚVOD

Záměrně jsme dali imunitní systém 
až na poslední místo, protože je to 
tak komplexní záležitost, že lze klidně 
říci - imunitu ovlivňuje to všechno, 
co sis přečetl(a) až sem - ovlivňují ji 
detoxikační procesy, hladiny hormonů, 
stres, psychika, výživa, spánek, pohyb, 
zdravé návyky, hormetické působení 
vnějších vlivů od otužování se po 
konzumaci fytonutrientů, které ji 
stimulují, pokračovat bych mohla až 
do konce svých dnů. Pojďme se tedy 
podívat, co to ta naše  
obranyschopnost vlastně je, jak ji  
podporovat, případně a co jí pomáhá 
ve správné funkci a jak jí lze pomoci, 
když nemoc už propukla.
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CO JE TO IMUNITA

Imunita je velmi složitý komplex orgánů, tkání i buněk doplněný o  
makromolekuly v tělních tekutinách, především v krvi, který má za úkol 
rozpoznávat, co našemu tělu škodí a co prospívá. Funkcí imunitního systému je 
udržet homeostázu těla, čili stálé prostředí – je-li naše stálé prostředí narušeno, 
je jejím úkolem tuto změnu detekovat a patřičně na ni reagovat.  
 
Přirozená imunita funguje na základě neustálého střetávání se s patogeny a 
vytváření protilátek. Už od narození se organismus okamžitě učí reagovat na 
cizorodé látky, které se vyskytují v jeho okolí a neustále dostává nové a nové 
podněty pro tvorbu obranných látek. To se děje buď na základě informací, které 
dostalo během kojení, kdy prebiotika v mateřském mléce utváří střevní mikrobi-
otu, která nastavuje slizniční a systémovou imunitu nebo na základě zkušenosti 
s prodělaným onemocněním. I když je vývoj dítěte klíčový při tvoření celého 
komplexu, imunitní systém se neustále učí nové věci a jeho stav se mění v 
dospělosti i ve stáří.
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VLIV STŘEV NA IMUNITU

Mechanismy soupeření lymfocytů a jakým způsobem se imunitní systém 
rozhoduje, jestli se s patogenem vypořádá pomocí zánětu nebo s užitím 
protilátek asi nemá smysl rozebírat do hloubky. Až 80% protilátek imunitního 
systému se vylučuje na povrchu sliznic dýchacího a zažívacího traktu. Právě 
v těchto dvou systémech je organismus neustále konfrontován s obrovským 
množstvím cizorodých látek, na které reaguje. Takže ne, střevo se nepodílí 
pouze na zpracování potravy. 

Stará se o 

•  Vstřebávání živin

• Detoxikaci těla - nesprávná strava může vést k zanesení střev, takže se   
 pak živiny nemají jak vstřebat, strava prochází traktem nevyužita a různé  
 látky, které podporují činnost detoxikačních orgánů, se ani nedostanou   
 do krevního oběhu

• Produkuje některé vitamíny, především skupiny B

• Produkuje hormony, enzymy a neurotransmitery (najdeme v něm   
 dokonce až 90% celkového množství serotoninu v našem těle, neovlivňuje  
 však naši náladu, o to se stará pouze ten zbytek, který vzniká v mozku)

• Odbourává histamin, který se vyplavuje při alergické reakci

• Zkrátka tvoří imunitu :-)

Vlivem stresu, konzumace antinutričních látek, alkoholu, kouření a expozice 
toxinům může dojít až k syndromu otevřeného střeva, kdy je střevní bariéra 
oslabena a zvyšuje se její propustnost. Patogeny a toxiny se ze střeva tak  
dostávají do celého těla, kde provokují imunitní systém a spouští neaktivní geny, 
které mohou nastartovat celou řadu komplikací. “Leaky gut” může  
zkomplikovat léčbu nebo zhoršuje průběh nemocí jako jsou různé kožní  
problémy, ekzémy, vyrážky, únava, bolesti kloubů a další.
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CO NAŠE STŘEVA SRÁŽÍ NA KOLENA

Nebudu chodit kolem horké kaše. Je to opět naše životospráva. 

Nevhodná strava - přidaný cukr, polotovary a zpracované potraviny, smažená 
a tučná jídla, trans tuky, konzumace jídel při jejich nesnášenlivosti (mléko při 
intoleranci na laktózu, pečivo při intoleranci na lepek). Je dobré sledovat, jestli ti 
nějaké konkrétní potraviny nedělají dobře. Obecně jde tvrdit, že pokud je ti po 
snězení pokrmu hůře než před ním, něco není v pořádku.

Nadužívání některých léků - Dlabat pilulky, když nemusíme, je zbytečné, 
zatěžujeme naše orány tím, že je musí metabolizovat a zpracovat. Přitom může 
být daleko jednodušší se jít ven projít, napít se vody nebo si zacvičit. Zbytečná 
konzumace léků může být i vyloženě nebezpečná, zvlášť u antibiotik, které 
se sice postarají o likvidaci špatných bakterií, ale i o totální masakr bakterií, 
které jsou zdraví prospěšné. Nemluvě o tom, že nadužívání antibiotik vede k 
postupné rezistenci těch špatných bakterií a v budoucnu už antibiotika ani 
nemusí účinkovat. Z hlediska rezistence tak může působit i “hloupý” ibuprofen. 
Neber léky, pokud opravdu nemusíš.

Konzumace levného masa a zemědělských produktů - i maso některých zvířat 
může často být kontaminováno antibiotiky, v zelenině zase můžeme najít stopy 
po různých pesticidech, insekticidech, herbicidech a jiných látkách, které do 
našeho těla zásadně nepatří. To lze obejít konzumací BIO potravin.

Alkohol - konzumace alkoholu zvyšuje propustnost střevní stěny

Přílišná sterilita - imunita se potřebuje setkávat s patogeny, aby se na ně 
naučila reagovat. Zvlášť u dětí je toto problém. Příliš “čistotné” a na čistotě 
závislé maminky, které zakazují dětem si hrát v hlíně a na písku tak podkopávají 
imunitu svých dětí. Je třeba být v kontaktu se světem bakterií

Stres - při stresu jsou trávicí procesy odsunuty na vedlejší kolej. Tělo nerozlišuje, 
jestli nás v minulosti vystresovala pravěká šelma nebo v současnosti křičící šéf 
v práci, pochody těla jsou více méně stejné - odsune přísun krve do takových 
tkání, které jsou potřeba k boji nebo útěku. Celý proces se tak zpomaluje.
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ZÁNĚT

Abychom pochopili, jak imunita funguje, je třeba vědět, co je to zánět. Zánět je 
přirozená odpověď organismu na poškození tkáně zahrnující komplex  
biochemických a imunologických změn. Takže ne, zánět se nedá chytit z venku. 
Fyziologicky zastává obrannou funkci, ale pokud přejde do chronické fáze, tak 
organismus poškozuje. Zánět může být vyvolán infekčními mikroorganismy, 
působením chemických i fyzikálních jevů nebo ischémií tkáně (snížení až úplné 
zastavení přítoku tepenné krve do tkáně).

Druhy odpovědí organismu na zánět

1. Lokální zánětlivá odpověď - Jde o první pomoc, zvýší se propustnost cév a 
průtok krve, takže se do ložiska zánětu mohou dostat bílé krvinky. Může se pro-
jevit jako zčervenání a zteplání ložiska po bodnutí hmyzem, poranění ostrým 
předmětem,...

2. Systémová odpověď - Pokud lokální odpověď není dostatečná, zapojuje se 
celý organismus. Vzniká horečka, zvýší se počet leukocytů v krvi a produkce 
proteinů akutní fáze, zrychlí se srdeční frekvence) atp. a organismus zapojuje i 
další orgány. Cílem je ohraničit poškozené ložisko, eliminovat šíření patogenu, 
stimulovat přirozenou a specifickou imunitní odpověď, navodit homeostázu 
organismu a opravit poškozenou tkáň.

Chronický zánět

Chronický zánět vzniká tehdy, je-li z nějakých důvodů narušena nebo 
zastavena fyziologická oprava tkáně. Tato situace může nastat působením 
přetrvávajícího infekčního procesu, se kterým se imunitní systém nemůže 
dlouhodobě vypořádat, dále také jako výsledek autoimunitního onemocnění, 
nebo třeba jako součinitel rozsáhlých traumat, při kterých se fyziologicky 
vylučují prozánětlivé substance. Může vznikat jako důsledek opakovaného nebo 
neléčeného akutního zánětu, ale i jako primárně chronický. Je vždy patologický 
- organismus poškozující.
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ZÁNĚT

Čím my sami podporujeme zánětlivost v těle

Jak už víme, zánět se nedá chytit, je to přirozená obrana organismu. Nicméně 
ale nevědomky způsobovat celkové “pro-zánětlivé” prostředí v těle, a to  
následujícími způsoby:

Nedostatek spánku - asi fakt budeme muset napsat knihu nebo alespoň 
článek jen o spánku, jeho důležitosti a vlivu na naše tělo, pořád mi nepřijde, že  
je to tu dostatečně zdůrazněno. Rozhozený cirkadiánní rytmus prostě opravdu 
nechceš.

Nadměrný stres a emocionální stres - stres a emocionální traumata, deprese, 
úzkosti a celkový psychický stav sám o sobě narušuje homeostázu v těle. Už 
jsme se zmiňovali o kauzálním vlivu psychiky na celkové zdraví. Máš-li o tuto 
problematiku větší zájem, najdi si studie o psychosomatice.

Intolerantní potraviny - pokud máš intoleranci k některým skupinám potravin 
(lepek, laktóza, potravinové alergie,...), tak jejich konzumací zbytečně negativně 
provokuješ imunitní systém.

Konzumace alkoholu, kouření a dobrovolná expozice toxinům - viz. 
detoxikace.

Omega-6 - metabolity omega-6 jsou prozánětlivé a v případě, že je poměr 
omega-6 k protizánětlivým omega-3 nesmyslně vysoký, dochází k celkové 
zvýšené zánětlivosti

Trans tuky, nadbytek cukru - opět prozánětlivé potraviny (salámy, uzeniny 
obecně, zpracované potraviny, polotovary, cukrovinky,...).

Obezita - velké množství tukové tkáně produkuje samo o sobě prozánětlivé 
látky

Nadbytek fyzické aktivity (a zvlášť při nemoci) - I fyzická zátěž může pro 
tělo znamenat přemíru stresu, při pretrénování dochází k mikrotrhlinkám 
ve svalovině, a v případě, že do toho na tebe něco i leze, zatěžuješ zbytečně 
organismus.
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ZÁNĚT

Střevní bariéru lze obnovit pomocí nastolení rovnováhy mikroflóry, která ji 
vyživuje a lze ji celkově zacelit tím, že střevu dodáme látky důležité pro imunitu, 
které to umožňují. Především se jedná o sulforafan a kurkumin.



66

SULFORAFAN

Sulforafan je fytochemikálie (rostlinná chemikálie) a jeho prekurzor najdeme 
v syrové brukvovité zelenině (nejvíce v brokolici, ale obsahuje jej i květák, zelí, 
růžičková kapusta, kadeřávek,...). společně s enzymem myrosináza, který je 
nezbytný pro “výrobu” sulforafanu. Budu se bavit hlavně o jeho hlavním zdroji, 
brokolici, platí to ale pro všechny. 

Zdaleka nejlevnějším způsobem, jak do sebe sulforafan dostat, jsou brokolicové 
klíčky. Stačí zasadit semínka brokolice do klíčící misky. Dávkování není nikým 
určené, běžně se ve studiích používalo kolem 50mg, což by odpovídalo přibližně 
130 klíčkům.

Přínosy lidskému zdraví

Sulforafan je širokospektrálním pomocníkem k dosažení fyzického i  
psychického zdraví. Zdá se, že svůj největší přínos přináší aktivací signální dráhy 
Nrf2, která má na starost regulaci antioxidačních procesů v těle a nachází se v 
každé buňce. Mezi nejzajímavější účinky patří:

Slibné výsledky výzkumů v oblasti rakoviny - Na molekulární úrovni sulfora-
fan moduluje buněčnou homeostázu aktivací transkripčního faktoru Nrf2. 
Tím chrání buňky před poškozením DNA a dokáže ovlivnit i samotný buněčný 
cyklus. Sulforafan působí proti rakovině na různých úrovních, od vývoje po pro-
gresi, prostřednictvím pleiotropních účinků, kdy 1 věc působí na více oblastí.

Posiluje buněčnou imunitu (i oslabenou stářím) - Obnovení redoxní rovnováhy 
v imunitním systému může obnovit nebo oddálit pokles buněčné imunity, která 
nastupuje přirozeně se stárnutím.

Ochrana před kardiovaskulárními nemoci - chrání srdce před buněčnou smrtí, 
studie na myších ukázala, že snižuje vysoký tlak a “špatný” LDL cholesterol, také 
brání oxidaci LDL cholesterolu, což způsobuje např. kornatění tepen.
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SULFORAFAN

Neuroprotektivní účinky - Působením na Nrf2 dráhu má sulforafan vysoký 
potenciál při léčbě neurodegenerativních onemocnění, které ovlivňuje oxidační 
stres, také dokáže velmi snadno překonat hemoencefalickou bariéru, která 
odděluje vnitřní prostředí mozku od cévního systému. V laboratorních  
podmínkách je považován za jeden z hlavních regulátorů genů, které mají na 
starost ochranu buňky, včetně těch mozkových. Má proto vysoký potenciál jako 
prevence proti nemocem jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. 

Detoxikace od výfukových plynů a kouření - studie ukázala, že užívání  
sulforafanu dokáže  zvýšit detoxikaci známého karcinogenu benzenu, který 
přijímáme do těla díky výfukovým plynům a kouření. Detoxikace byla zvýšená o 
než 61% po celou dobu studie.

Přírodní antibiotikum - studie ukázala antibiotické účinky sulforafanu, ten 
úspěšně inhiboval 23 z 28 skupin mikrobiálních patogenů a plísní včetně těch, 
které jsou rezistentní na běžná antibiotika.

Možné kontraindikace 

Obecně lze říci, že košťálová zelenina ničemu neškodí, nicméně i zde je nutné to 
nepřehánět. Příliš vysoké množství může vést ke zpomalení funkce štítné žlázy. 
Mezi nežádoucí účinky patří zažívací problémy jako plynatost, průjem nebo 
naopak zácpa. V takovém případě sniž množství, změň úpravu nebo se zamysli, 
jestli nemůžeš mít na nějakou složku v daném pokrmu potravinovou alergii.
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SULFORAFAN

Brokolici jíme špatně - jak sulforafan vzniká a čím ho zabíjíme

Sulforafan vznikne jako obranná reakce zeleniny, když ji syrovou rozkoušeme, 
nakrájíme nebo nějak mechanicky porušíme. Prekurzor sulforafanu se smísí 
s myrosinázou - vzniká sulforafan, zatímco zelenina je nakrájená na podložce 
nebo leží v žaludku a čeká na natrávení.

Enzym myrosináza je ale velmi citlivý na působení tepla. Při vaření se tedy zničí 
a nemá šanci se smísit s prekurzorem sulforafanu. Takže když připravujeme 
brokolicovou polévku, tak brokolici povaříme a až pak ji mixujeme. Prekurzor 
sulforafanu se nemá s čím “smíchat”, protože jsme enzym zničili. Tím doslova 
zabíjíme jeho protirakovinné vlastnosti - není to škoda? Syrovou zeleninu ale asi 
jíst nechceme, a proto existují 2 vychytávky, kterými lze dodat tělu sulforafan i z 
vařené zeleniny.

1. Metoda “nakrájet a čekat”.

Enzym je sice na teplo citlivý, sulforafan samotný ale ne. Trik je v tom, že nakrájíš 
brokolici nebo kteroukoli jinou brukvovitou zeleninu a necháš ji alespoň na 40 
minut být. Spustíš tak proces “výroby” sulforafanu a jelikož není citlivý na teplo, 
můžeš si s takto vyhackovanou brokolicí dělat, co chceš. 

2. Metoda “alchymie” - přidej enzymy k vařené brokolici

Tato metoda se používá především u mražené brokolice. Ta se totiž nejdříve 
povaří, zamrazí a teprve poté putuje do supermarketů, kde si ji kupujeme. 
Tajemství je v přidání prášku z hořčičného semínka nebo čerstvě namletých 
hořčičných semínek. Ty také obsahují myrosinázu, takže když práškem posypeš 
mraženou zeleninu, sulforafan se začne uvolňovat. Jeho produkce se také 
prudce zvýší, když pomletý hořčičný prášek přidáš do hrnce.
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KURKUMIN

Další látkou, která pozitivně ovlivňuje zdraví střeva je kurkumin, který se 
přirozeně nachází v kurkumě, ta je obsažená i v našem mixu pro podporu 
mozkové činnosti Superfoody Pure Mind. Kurkumin je unikátní látka, která 
je všeobecně známá svými pozitivními účinky na zažívání. Je hojně používán 
v indické a asijské kuchyni a díky kurkumě má naše kari koření svou žlutou 
barvu. Existují studie, které se shodují, že kurkumin je div ne označen za zázrak, 
protože kromě zlepšování trávení: 

Je to přírodní antidepresivum - už 1g kurkuminu denně ukázalo výrazné 
zlepšení projevů těžké deprese ve 4.-8. týdnu oproti placebu, nejlépe zabíral 
u depresí, které se projevovaly ztrátou chuti a zvýšenou spavostí. Autor studie 
Adrian Lopresti přišel s domněnkou, že deprese u určitého počtu pacientů 
může vzniknout i v důsledku zánětu (nejen nedostatkem serotoninu a jiných 
neurotransmiterů, na což cílí dnešní léčba) a kvůli protizánětlivým vlastnostem 
kurkuminu tak léčba zabrala.

Opravdu působí proti rakovinným buňkám - dokáže například blokovat tvorbu 
metastáz u rakoviny tlustého střeva. Ovlivňuje syntézu kortaktinu, což je protein 
umožňující buňkám pohyb. V rakovinných buňkách je kortaktin často synteti-
zován nadměrně, takže se pak mohou jako metastáze šířit i do jiných částí těla. 
Kurkumin dokáže kortaktin “vypnout”.

Je protizánětlivý, antioxidační, antibakteriální i antivirový - kurkumin se ukázal 
jako obzvlášť účinný proti Helicobacter pylori a bakterií Candida (Candida 
Albicans,...). 

Dále také:

• Podporuje sekreci kyselin ze žlučníku

• Podporuje tělo při autoimunitních onemocnění

• Zlepšuje detoxikaci

• Ovlivňuje energetický metabolismus a případné ukládání tuků

https://superfoody.cz/obchod/pure-mind/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook_superpotraviny_pro_cele_telo
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DALŠÍ PŘÍRODNÍ PROTIZÁNĚTLIVÉ POTRAVINY

Pravděpodobně všechny zmíněné bylinky nějakým způsobem podporují  
imunitní systém. Ať už jde o antioxidanty v acai berry nebo sulforafan v  
brokolici. Konzumací základních potravin nemůžeš šlápnout vedle a každá z 
nich bude mít přínos na celkové zdraví tvého těla. Existují však látky, které jsou 
na boj proti zánětu specializované více než jiné.

Zázvor

Je zvláštní, jak některé (třeba i exotické) rostliny, kořeny, byliny a houby 
považujeme za přirozenou součást života, a když se řekne chlorella, tak  
najednou přijde vlna skepse, že to je příliš dobré na to, aby to byla pravda. No, 
buďme rádi aspoň za to málo, co děláme přirozeně bez modlení se k pilulkám. 
Asi se shodneme, že když na nás něco leze, saháme po zázvorovém čaji. Chvála 
našim babičkám a maminkám, že nás to naučily. Krásně prohřívá celé tělo, 
působí protizánětlivě a dokonce i pozitivně ovlivňuje chování našich genů - 
působí epigeneticky.  

Obsahuje protizánětlivé sloučeniny jako gingeroly, které zázvoru propůjčují 
jeho specifickou chuť a jsou jeho hlavní bioaktivní složkou. Mnoho studií  
poukazuje na to, že 6-Gingerol vykazuje různé biologické aktivity a jeho vlast-
nosti jsou:

Protirakovinné, a to prostřednictvím svého účinku na řadu biologických 
drah zapojených do mechanizmů jako apoptóza (buněčná smrt), regulace 
buněčného cyklu a různé cytotoxické aktivity. Také dokáže inhibovat  
angiogenezi, což je proces novotvorby krevních kapilár a dochází k ní všude, 
kde je třeba obnovit nebo “zavést” průtok krve, např. v traumatizované tkáni po 
zranění, dále funguje při hojení ran atd...  Bohužel ale také hraje velký význam 
při vzniku a rozvoji nádorů. Nádor potřebuje, aby byl zásobován krví a  
stimuluje tak okolní tkáň k růstu cév, aby byl zásobován okysličenou krví. 
Předpokládá se, že čím hustější síť krevních kapilár najdeme v okolí nádoru a 
v něm, tím bude agresivnější, pravděpodobněji bude metastazovat a pacient 
má menší šanci na přežití. 6-Ginkerol tento proces v testech dokázal inhibovat 
(výrazně omezit nebo úplně zamezit).
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Snižuje nevolnost - Zázvor působí proti mnoha druhům nevolnosti. Studie 
dokazují, že už 1g zázvoru je efektivní ke snížení pooperační nevolnosti. Další 
studie vykazují, že 1.1-1.5g denně významně pomáhá při ranní nevolnosti v 
těhotenství. Nauzea a zvracení jsou především na začátku těhotenství úplně 
běžné. Možné škodlivé vedlejší účinky na plod v rámci konvenční medicíny však 
vyvolávají u nastávajících maminek obavy a je dobré mít alternativní možnost k 
úlevě od těchto projevů. I když je užívání zázvoru při těhotenství neškodné, vědci 
doporučují konzultovat pravidelnou konzumaci zázvoru s ošetřujícím lékařem.

Protizánětlivé / protiinfekční / antibakteriální účinky - inhibuje růst několika 
typů bakterií, konkrétní mechanismy je ale třeba dále prozkoumávat. Především 
proti orálním patogenům se gingerol ukázal jako efektivní. Může tak pomáhat 
proti bakteriím, které jsou zodpovědné za zánětlivá onemocnění dásní  
(gingvitida,...). Extrakt ze zázvoru a česneku biologicky působí i na bakterie, které 
jsou rezistentní proti více druhům léčiv.

Přírodní ibuprofen proti menstruačním bolestem - Dysmenorrhea označuje 
bolest, kterou ženy pociťují během menstruace. Některé bolesti jsou tak  
intenzivní, že vedou k pracovní neschopnosti. Zázvor se zdá být velmi účinný 
proti menstruační bolesti, když je užíván na začátku menstruačního období. 
V jedné studii byl 150 ženám podáván 1g zázvorového prášku denně po dobu 
prvních tří dnů cyklu. Výsledky ukázaly, že zázvor snížil bolest stejně účinně 
jako léky obsahující kyselinu mefenamovou nebo ibuprofen.

Na řadě dalších účinků je třeba provést více studií, ale některé výsledky jsou 
slibné i v oblastech jako snižování krevního cukru u diabetiků, snižování LDL 
cholesterolu, boj proti Alzheimerově chorobě, léčba chronických problémů s 
trávením a dalších.
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Česnek

Česnek je naštěstí druhým přírodním zázrakem, který jsme zvyklí konzumovat, 
když něco v našem těle není v pořádku. Dobře víme, že se jedná o velmi silné 
přírodní antibiotikum. Dokáže totiž potlačit růst bakterií a hub nebo je ve vyšší 
dávce i zabít. A to včetně těch bakterií, které jsou rezistentní na běžná syntetická 
antibiotika. Poděkujme za to látce zvané alicin, která česneku nejen propůjčuje 
jeho specifickou vůni a chuť, ale i většinu léčivých vlastností. Ujisti se tedy, že 
máš vždycky pár stroužků po ruce. 

Jakou formu česneku zvolit?

česnek setý - klasický česnek, tak jak ho známe ze zahrádek. Čerstvý má 
nejvyšší obsah alicinu. Jeho tepelnou úpravou přichází až o 80% účinných 
látek. Preventivně se dá užít 1 stroužek denně. Nepřekračovala bych asi 3 a více 
stroužků denně kvůli možným žaludečním problémům.

česnekový olej - opravdu kvalitní olej z mechanicky poškozených stroužků, 
pokud je dobře skladovaný v temném skle a v chladu, ještě zvyšuje schopnost 
vstřebávání potřebných látek.

česnekový olej v kapslích - někdy lze najít olej i v kapslích, takže pokud ti 
nechutná, je to zajímavá volba

česnekový prášek - extrakt - také jedna z možností pro lidi, kteří česnek neradi 
tráví nebo jim nějakým způsobem vadí, jeho konzumaci totiž neprovází typický 
zápach z úst. Nejzdravější je ale klasický syrový česnek v celistvé formě.
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Účinky alicinu 
 
Působí proti bakteriím i plísním - Vědci se pokoušeli testovat účinky synteticky 
vyrobeného alicinu, ten ale nebyl tak účinný jako naprosto totožná sloučenina, 
která se přirozeně nachází v česneku. Zdá se tedy, že ta z česneku působí 
účinněji díky vzájemnému působení s ostatními látkami, které se v v česneku 
nachází. V testu proti bakterii E. coli syntetický alicin působil jen z poloviny tak 
dobře jako přírodní alicin. Dále tato sloučenina působí proti plísním a její účinky 
jsou podobné i běžně prodávaným antimykotikům proti kvasinkám druhu 
Candida.

Chrání srdce a cévy - snižuje krevní tlak, a to uvolněním buněk hladkého  
svalstva, které obklopuje krevní cévy, tím se mohou rozšiřovat, a tedy vést ke 
snížení krevního tlaku. Dále snižuje hladinu LDL cholesterolu a působí jako 
antioxidant.

Dokáže ovlivňovat přirozenou imunitu - pozitivně ovlivňuje přirozenou  
adaptivní imunitu, kterou máme vrozenou a která se umí s mnoha patogeny 
vyrovnávat sama. Model na myších ukázal, že léčba alicinem by mohla zvýšit 
imunitu proti infekcím jako malárie, protože částečně chrání hostitele zvýšením 
vrozené a adaptivní imunitní odpovědi, v podstatě zvýší prozánětlivé procesy v 
těle, které se s chorobou vypořádají samy. Zdá se tedy, že alicin “dokáže  
optimalizovat přirozenou imunitu podle potřeby těla”. 

Česnek a jeho nejdůležitější bioaktivní složka je předmětem neustálého bádání. 
Je potřeba ještě více zkoumání na molekulární úrovni, aby se zjistilo, jak přesně 
alicin na lidské a zvířecí buňky působí. Další poznatky studií poukazují na možné 
neuroprotektivní účinky, účinky v prevenci proti rakovině nebo proti mikrobům, 
takže máme jasné důkazy, které podporují moudrost našich babiček.
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Moringa 
 
Moringa olejodárná je teplomilná všestranně užitková dřevina, která se původně 
nacházela na jihu Himálají. Snese toho poměrně hodně - suché, písčité i vlhké 
úrodné půdy, roční úhrn srážek od 250mm do 3000mm (přičemž pro srovnání 
- u nás v Praze je to kolem 450mm ročně), zvládá i nadmořskou výšku 2000 
m.n.m, což je téměř o 400 metrů nad mořem více, než se nachází Sněžka a 
nemá problém ani s vysokou zásaditostí půdy (až 9 pH). Díky takové  
schopnosti adaptace obsahuje látky, které jsou zdraví prospěšné i pro člověka. 
Moringa je v západním světě relativní novinkou, studie jí ale přidružují slibný 
potenciál. Menší studie provedené na lidech poukazují na řadu pozitivních 
účinků: 

Snižuje hladinu krevního cukru - přestože údaje získané od lidských subjektů 
jsou omezené, bylo publikováno několik studií prokazujících potenciální přínos 
pro léčbu hyperglykémie a dyslipidémie, a to především u lidí s diabetem 2. 
typu. 50g prášku z listů moringy jednorázově snížilo hladinu glukózy v krvi o 
21%.

Snižuje cholesterol - jiná malá studie byla provedena na 46 účastnících, kdy se 
konzumovalo 8g prášku z moringy v podobě tablety po dobu 40 dnů. Kromě 
toho, že potvrdila snížení hladiny krevního cukru při měření nalačno (o 26-28%) 
se také zjistilo, že došlo ke snížení

• hladiny celkového cholesterolu o 14%, 

• hladiny triglyceridů o 14% (jejich vysoká hladina se dává do souvislosti s  
 kornatěním tepen a cévními příhodami)

• hladiny “špatného” LDL cholesterolu o celých 29% a 

• cholesterol s nízkou hustotou lipoproteinů o 15% 

ve srovnání s kontrolní skupinou. Za 40 dnů to není úplně špatný výsledek.
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Antioxidační bomba - Další studie na lidech ukázala výrazné snížení markerů 
oxidačního stresu u postmenopauzálních žen, kde se předpokládá, že je 
antioxidační enzymový systém ovlivněn nedostatkem estrogenu, který má  
přirozeně antioxidační vlastnosti. I tato studie ukázala mj. snížení hladiny 
glukózy nalačno (o 13,5%). Došlo také ke zvýšení hemoglobinu a antioxidačně 
působících látek jako 

• retinol (vitamín A1, nachází se i v krémech proti stárnutí) o 8,8%

• kys. askorbová (vitamín C) o 44,4%

• glutathion peroxidáza (enzym, který v těle mění jedovatý a karcinogenně  
 působící peroxid vodíku na neškodnou vodu a molekulární kyslík) o 18% 

• superoxid dismutáza (důležitý přirozený, tedy tělu vlastní enzym a antioxi 
 dant) o 10,4%.

To je ze studií provedených na lidech bohužel v podstatě všechno. Studie in 
vitro a in vivo (v laboratořích a uměle vytvořených podmínkách, mimo lidské 
tělo), případně studie na zvířatech ukazují daleko zajímavější výsledky. Tyto 
studie prokázaly následující vlastnosti:

• antihyperglykemické (proti vysoké hladině cukru), 

• anti-dyslipidemické (proti vysoké hladině tuků v krvi), 

• antioxidační (proti volným radikálům) a jiné 

• chemoprotektivní látky (chránící před škodlivým účinkem chemických   
 látek, které mohou při dlouhé expozici vést ke vzniku onemocnění včetně  
 nádorů), 

• imunomodulační (dokáží pozitivně měnit rozsah imunitní odpovědi  
 organismu), radioprotektivní (snižují účinek radioaktivního záření na   
 organismus), 

• antihypertenzivní (proti vysokému tlaku) a 

• neuroprotektivní účinky (chrání buňky nervové soustavy).
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Tyto studie předkládají širokospektrální potenciál proti celé řadě  
zdravotních neduhů. Nicméně je třeba tyto poznatky ověřit cíleně i na lidech. I 
přesto byly listy moringy testované z hlediska bezpečnosti a v žádné ze studií 
na lidech, které byly dosud provedeny, nebyly hlášeny žádné nepříznivé účinky. 
I proto prášek z moringy nesmí chybět v našem mixu pro imunitu a detoxikaci, 
Superfoody Green Health.

Další potraviny pro imunitu a celkové zdraví

Zajímavé jsou také léčivé houby. Lidé užívali houby dávno před prvními 
záznamy o jejich používání. Podílely se na vzniku a rozvoji biosféry, byly na souši 
dříve než první rostliny a dokázaly přežít prakticky všechna historická vymření 
druhů, včetně vymření dinosaurů. Dokážou dokonce čerpat energii z radiace a o 
přežití či vymření celých druhů tedy mohlo rozhodnout to, zda 
konzumovali houby nebo ne. Díky superextrémním podmínkám, které na Zemi 
měly, si vybudovaly tolik účinných látek, že nechrání jen sebe, ale i každého, kdo 
je zkonzumoval. 

Popravdě s nimi nemám až takové zkušenosti, takže je tu uvedu jen do 
seznamu a bude tedy na tobě si udělat v případě zájmu odpovídající průzkum 
materiálů. Hodlám je ale testovat a v druhé verzi tohoto e-booku se už určitě 
nacházet budou. Seznam hub, které se užívají pro své léčivé účely:

• Hlíva ústřičná - údajně si také dokáže přizpůsobit imunitu, jak zrovna 
potřebujeme, hubí bakterie, viry a může být užitečná i při autoimunitních 
nemocech

• Cordyceps - údajně působí protizánětlivě a také dokáže modulovat imunitu

• Reishi - Tato uklidňující houba údajně bojuje proti bakteriím, chrání játra a 
ledviny, má tedy potenciál jako houba podporující detoxikaci, a testy uvádí 
slibné výsledky proti rakovině

• Shiitake - antioxidant, který moduluje imunitu a pomáhá v prevenci proti 
rakovinnému bujení

• Maitake - Údajně podporuje imunitu, krvetvorbu a působí antidiabeticky

https://superfoody.cz/obchod/green-health/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=ebook
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• Respektujme jiné kultury

• Upřímně ti děkujeme
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Za pokrok, jehož jsme součástí, můžeme dnes a denně děkovat, protože každou 
minutu vznikají další a další vědecké práce, studie a odborné články, které 
nás posouvají dopředu, které poodhalují tajemství přírodních zákonů, a které 
mají obrovský potenciál pro práci budoucích generací v boji proti civilizačním 
chorobám, proti rakovině, dnes nevyléčitelným nemocem a dalším zdravotním 
problémům, kterým v současné době čelíme. 

Jsme součástí západní společnosti, která chápe věci jinak, než jiné kultury,  
orientujeme se na fakta, obracíme se na tvrzení podložená studiemi, chceme 
grafy, chceme tabulky, chceme data a všechno ostatní označujeme za 
šarlatánství, náboženství, sektářství a hokus pokus.

Naše západní kultura nerozumí pojmům jako čakry, meridiány, nirvána /  
osvícení, prána nebo energie čchi, ne každý “věří” na účinky akupunktury, ne 
každý medituje, ne každý zpívá mantry či kreslí mandaly, ne každý používá afir-
mace. Pokud někdo řekne “mačkej si lalůčky a dělej u toho dřepy, tak navrátíš 
tělu energii”, tak se klasický západní člověk na dotyčného bude koukat s dost 
velkým podivem. Celé to zavrhne a ani to nezkusí. Zkrátka dokud na to není 
studie nebo to neprohlásí nějaká slavná osobnost, která by z toho udělala trend, 
nevěří tomu.

Úplně rozumíme tomu, že jako západní společnost potřebujeme slyšet věty jako 
“posiluje to endokrynní systém” a ne “harmonizuje to čakru 2-6”... Fakt, že jiné 
kultury si vysvětlují pochody v našem těle pomocí jiného názvosloví ještě  
neznamená, že to není svým způsobem správný výklad. Fakt, že není účinek 
nějaké rostliny ještě potvrzený na papíře a otištěný ve vědeckém magazínu 
ještě neznamená, že už neexistuje - jen je třeba jej objevit a pojmenovat.

Respektujme proto jiné kultury. “Babky kořenářky”, tradiční čínští léčitelé i  
praktiky jogínů, buddhistů a nativních kmenů jihoamerických oblastí tu byly 
dávno před objevem mikroskopu. Některé s tebou mohou rezonovat a třeba 
na své první lekci jógy zjistíš, že zdraví nejsou jen písmenka e-booku, která jsou 
podložená studiemi. Otevřeme-li se většímu respektu a toleranci jiných,  
obohatíme i sebe.
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Dojít až sem chtělo pořádnou dávku zájmu o své zdraví. Proto ti všichni ze 
Superfoody týmu upřímně děkujeme. Prokousal(a) ses více než 70 stránkami, 
které jsou plné pojmů, které jsi možná ještě nikdy neslyšel(a). Také tě může 
překvapit to, že výsledek, který se ti dostal do rukou, původně měla být jen  
infografika na web. Pochval se, prosím, za skvěle odvedenou práci, kterou jsi 
věnoval(a) čtení této knížky.

My v Superfoody doufáme, že kromě seznamu potravin, které jsou dobré pro 
naše tělo, je dostatečně zdůrazněn význam potřeby naše zdraví  
podporovat celostně, a že konzumací té či oné potraviny nevykompenzujeme 
sedavý způsob života, přemíru stresu a celkové riziko nemocí z blahobytu. 
Věříme, že studie provedené v rámci západní vědy pomohou pochopit důvod, 
proč jsou v tradičním léčitelství i západní fytoterapii superpotraviny využívány 
po celá staletí až tisíciletí.

Ještě jednou chceme zdůraznit, že přehnaná konzumace čehokoli škodí. Také 
je třeba připomenout, že v případě, že se rozhodneš něco užívat a nejsi si jistý/á, 
jak to na tebe bude působit, je vhodné se poradit s lékařem nebo jiným  
kompetentním odborníkem, zvlášť v případě nějakého dlouhodobého  
problému (štítná žláza, jakýkoli stav, který řešíš pravidelným užíváním nějakých 
léků) nebo při těhotenství a kojení. 

Pokud jsi jinak zdravý/á, tak nevidíme jediný důvod, proč se na cestu ke zdraví 
nedát právě teď a tady. I kdyby to mělo znamenat, že se teď hned zvedneš a 
půjdeš se projít, půjdeš spát o hodinu dřív nebo si pustíš vedenou meditaci. 
Držíme ti palce a věříme, že si najdeš takovou cestu ke zdraví, po které budeš s 
radostí kráčet ne týden, ne měsíc, ne rok - ale navždycky. 

Tak tedy žij zdravě - žij naplno!

S láskou a přáním pevného zdraví,

Síma a tým Superfoody.cz
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