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Zakaj je pri otrocih
odpornost vedno slabša?
INTERVJU: Breda Prunk Franetič, dr. med.



Ne čakaj na maj 

Še ta teden počakam in začnem bolj zdravo živeti. Jutri 

pokličem in uredim zadeve. Jutri se bom dobil s prijate-

ljem. So vam podobni stavki znani? Vsem nam tak način 

sporočanja daje lažen občutek, da imamo polno dela in da nam 

vse uhaja iz rok. V resnici nam manjka zgolj akcija, preiti od be-

sed k dejanjem.

Živimo v času, ko je modno, da smo polno zasedeni, preobreme-

njeni z vsem in da za nič nimamo časa. V večini pa je to samo v 

naši glavi. Če bi vse, kar moramo v dnevu opraviti, zapisali na pa-

pir, bi kar naenkrat ugotovili, da to z malo truda zmoremo in da 

tega sploh ni tako zelo veliko. Ostalo bi nam ogromno časa, ki bi 

ga lahko posvetili sebi in bolj zdravemu življenju, ohranjanju bolj 

tesnih vezi s sorodniki, prijatelji, ter za vse, kar moramo čez dan 

opraviti, a ni najbolj nujno. 

A lepše je živeti v prepričanju popolne obremenjenosti in v po-

manjkanju časa, saj je tudi naša okolica do vratu obremenjena 

in jo pesti stalno pomanjkanje časa. To je moderno in se od lju-

di pričakuje, da nimajo časa. Ne čakajte, da bodo drugi odpravili 

nered v vašem življenju, začnite danes in preidite od besed k de-

janjem. Začnite živeti že danes, ne šele takrat, ko bo življenje mi-

mo. Kmalu boste ugotovili, da imate veliko več časa, kot se vam 

zdi v tem trenutku. Maj pa bo tako kmalu tu.
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mRAZ IN POSLEDICE NA KOžI

Pozimi mraz in veter močno izsušita kožo in spremenita nje-
ne funkcije. To se kaže s poslabšanjem kožnih bolezni, med 
njimi luskavice, atopičnega dermatitisa in seboroičnega der-
matitisa. Obstajajo manjši triki, ki lahko zagotovijo opazno 
razliko pri zdravju kože. Ob blagi luskavici uporabite čistilna 
sredstva brez penilcev in z manj površinsko aktivnimi snov-
mi; v prehrano pogosteje vključite modre ribe, bogate z ome-
ga-3-maščobnimi kislinami, in solatam dodajte več olivnega 
olja. Pri atopičnem dermatitisu, velja za blage motnje, se izo-
gibamo jedem, ki zlahka sproščajo histamin in povzročijo sr-
benje. To so oreščki, lešniki, arašidi in na splošno suho sadje. 
Nazadnje za vse nas strokovnjaki svetujejo, da se izogibamo 
predolgemu prhanju z vročo vodo, ker s kože odstrani narav-
na olja in jo pretirano izsuši, kar lahko vodi do srbečice.

KDAJ JE KOFEINA PREVEČ?

Kofein se naravno kopiči v rastlinah, ki se uporabljajo za pri-
pravo kave, čaja in čokolade in je lahko del zdrave prehra-
ne za večino ljudi. Kdaj pa je kofeina preveč? Do 400 miligra-
mov na dan, tj.  4-5 skodelic kave, nima negativnih učinkov, 
vendar je treba opozoriti, da je meja odvisna od občutljivosti 
posameznika in njegove presnove. Zaradi nekaterih bolezni in 
zdravil lahko postanemo bolj dovzetni za učinke kofeina. Če 
začnemo trpeti zaradi nespečnosti, tresenja rok, tesnobe, ta-
hikardije, slabosti, glavobola in občutka nesrečnosti, potem 
pretiravamo. Učinki postanejo toksični, v obliki epileptičnih 
napadov, če se hitro zaužije več kot 1200 miligramov kofeina. 
Prav tako FDA navaja: kava, označena brez kofeina, in čaj še 
vedno vsebujeta kofein, čeprav v manjših količinah (2-15 mili-
gramov za skodelico kave).

LAhKO S PREhRANO IZBOLJšAmO mENTALNE 
SPOSOBNOSTI?

Strokovnjaki pravijo, da lahko. Znano je že, da je prehrana, 
ki vključuje veliko sadja in zelenjave, dobra za fizično kondi-
cijo. Enako velja za mentalno kondicijo. V angleški študiji je 
sodelovalo 40.000 ljudi, ki so v svojo prehrano dodali sadje 
in zelenjavo. Ugotovljeno je bilo, da so se ti posamezniki po-
čutili bolje in bili na splošno s svojim življenjem bolj zadovoljni. 
Pokazalo se je, da dodatek enega sadeža ali pesti surove 
zelenjave na dan pripomore k boljšemu mentalnemu počutju, 
enako kot če gremo 7- ali 8-krat na mesec na sprehod.  

Lep pozdrav,

Marko Stopar
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6 NASVETOV ZA PREmAGOVANJE TEžAV Z ZGAGO

Kako si lahko 
pomagamo sami
Zgaga je ena najpogostejših težav, ki nam kratijo 
naš dan in počutje. Čeprav je prehrana prva, ki se 
ji moramo posvetiti, če želimo odpraviti težave, pa 
obstaja še kar nekaj načinov, ki so nam lahko pri 
tem v pomoč.
Besedilo: Lara Jelen

1. Ne nosite tesnih oblačil!
Če smo za urejenost in lepoto pri-
pravljeni trpeti, naj zaradi tega nikar 
ne trpi naše zdravje. Tesna oblačila, 
sploh takšna, ki nas stiskajo v pasu, 
lahko še okrepijo zgago, zato se 
raje odenite v kaj bolj udobnega. 
Pa ne govorimo samo o tesnih kav-
bojkah, ampak tudi o priljubljenem 
perilu za ženske, ki je namenjeno 
oblikovanju postave in je temu 
primerno v predelu trebuha močno 

oprijeto. Strokovnjaki opozarjajo, da 
je takšno perilo za žensko zdravje 
enako škodljivo kot steznik. Zaradi 
visokega pritiska na želodec se zač-
ne proizvajati kislina, rezultat pa je 
lahko zgaga. Nošenje ozkih kavbojk 
lahko poleg zgage pri moških in 
ženskah povzroči še šepanje, kilo in 
boleče noge.

2. Pazljivo pri dvigovanju težkih 
predmetov!
Simptomi zgage se največkrat 
pojavijo po obrokih, lahko pa tudi 
po večjih naporih, kar dvigovanje 
težkih bremen gotovo je. Če se le 
da, zato dvigovanje težkih predme-
tov prepustite drugim, po možnosti 
tistim, ki ne trpijo zaradi zgage (ali 
boleče hrbtenice). Tudi dvigovanje 
lažjih predmetov s tal je lahko 
problematično zaradi sklanjanja. To 

povzroči, da se želodčna kislina iz 
želodca prestavi v požiralnik in lah-
ko pri resnejših težavah z želodčno 
kislino sproži celo bruhanje. 

3. Privzdignjeno ležišče je dobra 
izbira!
Simptomi zgage so nemalokrat iz-
razitejši ponoči, ko ležimo. To lahko 

poskusite preprečiti tako, da spite 
na privzdignjenem ležišču. Ne po-
zabite tudi, da morate zadnji obrok 
zaužiti vsaj tri ure pred odhodom v 
posteljo. 

4. Hrano dodobra prežvečite!
Zgage ne povzroča vedno zaužita 
hrana, temveč tudi način, kako jo 
pojemo. Ne pozabite, da vaš želo-
dec nima zob, in ga razbremenite 
tako, da hrano dobro prežvečite. Za 
obrok si vedno vzemite čas in jejte 
počasi in primerne količine. Nikoli se 
ne najejte do te mere, ko bi vas zara-
di prenajedanja bolel trebuh. Zgaga 
je takrat samo še za ovinkom. Tudi 
pogosto izpuščanje obrokov je lah-
ko razlog za vaše želodčne težave. 
Ujeti pravi ritem prehranjevanja je 
lahko velik izziv, a ga je z malo truda 
in samoopazovanja možno usvojiti.

5. Sprostite se in prenehajte kaditi!
Stres in kajenje simptome zgage še 

okrepita. Zato se poskušajte odkri-
žati obojega, stresa in cigaret. Čim 
več časa preživite v stiku z naravo, 
na svežem zraku in v gozdu, saj to 

dokazano sprošča. Poleg tega vam 
lahko narava ob zgagi pomaga 
še na konkretnejši način in brez 
neželenih stranskih učinkov. Slez, 
slezenovec, sladki koren, kamilica in 
aloja vera so lahko v veliko pomoč 
pri nevtralizaciji pekočega občutka 
in bolečine v želodcu, ki nastane za-
radi razdražene želodčne sluznice.

6. Naj vam na pomoč priskoči 
narava.
Že če ste prebrali listek s stranskimi 
učinki, priložen sintetičnim zdravi-
lom, ki uravnavajo želodčno kislino, 
veste, da niso nedolžna. Med stran-
skimi učinki, ki se lahko pojavijo ob 

dolgotrajnejšem jemanju zaviralcev 
protonske črpalke, so zlomi kosti, 
pljučnica, impotenca, bolečine 
v mišicah in sklepih, glavoboli in 

driska. Kot da niso dovolj že težave 
z želodcem, si tako naprtimo še 
kopico drugih. Zakaj bi torej tvegali, 
ko pa obstajajo druge učinkovite 
in prijaznejše rešitve! V prvi vrsti je 
treba ugotoviti, katera hrana nam 
škodi, in se ji odpovedati vsaj za 
toliko časa, da se bo želodčna slu-
znica obnovila. Ob tem pa si lahko 
zelo učinkovito pomagamo z na-
ravnimi medicinskimi pripomočki, ki 
jih prodajajo v lekarni. Ti preverjeno 
ščitijo želodčno sluznico in sluznico 
požiralnika, zmanjšajo pekoč obču-
tek, nevtralizirajo želodčno kislino, 
zavirajo refluks in ščitijo želodec. •

Noacid po naravni poti hitro
• zmanjša pekoč občutek,
• nevtralizira želodčno kislino,
• zavira refluks,
• sčiti želodec.
Primeren tudi za nosečnice.

sanofarm.si

Naj vam zgaga 
ne pokvari 
dobrega dne.

Noacid po naravni poti hitro
• zmanjša pekoč občutek,
• nevtralizira želodčno kislino,
• zavira refluks,
• sčiti želodec.
Primeren tudi za nosečnice.

V lekarnah in specializiranih trgovinah 
ter na brezplačni tel.: 080 1277.

Naj vam zgaga 
ne pokvari 
dobrega dne.

sanofarm.si

NARAVA JE UČINKOVITA, 
DAJmO JI PRILOžNOST

Odpravo pekočega občutka 
in refluksa lahko dosežemo

 na popolnoma naraven način.

Že tradicionalno poznane pri teh 
težavah so sladki koren, kamilica, al-
oe vera, slez in slezenovec. To kom-
binacijo rastlinskih izvlečkov vsebuje 
medicinski pripomoček Noacid.

SLADKI KOREN
Deluje tako, da spodbuja izločanje 
zaščitnih snovi iz celic, ki so v stenah 
želodca, in povečuje  mikrocirkulaci-
jo sokov prebavnem traktu. Tako se 
količina želodčne kisline ne zmanjša, 

Zadnji obrok zaužijte
vsaj 3 ure pred spanjem.

Čim več časa 
preživite v naravi.

Narava je zdravilna.

kar je pomembno za dobro preba-
vo, hkrati pa je zaščitena želodčna 
sluznica. Dokazano tudi preprečuje 
nastanek želodčne razjede in ima  tu-
di zaznavno protivnetno delovanje.

KAMILICA
Kamilično olje je glavna in osnov-
na zdravilna snov kamilice. Ima pro-
tivnetne lastnosti, blaži krče gladkih 
mišic ter zdravi razjede povzročene 
z zdravili ali s stresom. Vsebuje tu-

di grenčine, ki prav tako učinkujejo 
protivnetno.

ALOE VERA
Učinkovine aloe vere prekrijejo in 
zaščitijo sluznico pred agresivnim 
delovanjem želodčne kisline, hkrati 
pa delujejo protivnetno in pospešijo
celjenje razdražene in poškodovane 
sluznice. Pravtako pospešujejo 
celjenje morebitnih razjed.

SLEZ IN SLEZENOVEC
Slez in slezenovec vsebujeta ve-
like količine sluzi, ki na sluznici na-
redijo tanko zaščitno plast in blažijo 
vnetja in pospešijo celjenje ran. 
Učinkovine iz korenine sleza po-
magajo pri povišani želodčni kis-
lini, peptičnih razjedah in vnetju 
želodčne sluznice. Učinkovine iz lis-
tov in cveta slezenovca pa blažijo 
želodčno-črevesna vnetja.
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Ali se vam zdi, da je še posebej pri 
otrocih pomembno, da v prime-
ru dodajanja prehranskih dopolnil, 
starši izbirajo naravne rešitve, kot 
so rešitve iz fitoterapije?
Starši zelo pogosto ponudijo otro-
kom prehranska dopolnila, še zlasti 
otrokom športnikom. Vsekakor jih 
opozarjamo, da morajo dati otroku 
le preverjena prahranska dopolnila, 
katera so naravnega izvora, kar za-
gotavlja boljšo absorbcijo, zato so 

učinkovitejša. Strokoven, zanesljiv in 
preverjen nasvet lahko poda magi-
ster farmacije v lekarni.  Odsvetuje-
mo nabavo po spletu, ker je vpra-
šljiva strokovnost nasveta in  kvali-
teta izdelka.

Mladi starši veliko rešitev o odpra-
vljanju zdravstvenih težav iščejo po 
spletu, nekateri pa svoje odgovore 
iščejo pri otroškem zdravniku, tudi 
ko to ni nujno potrebno. Kakšen je 
vaš nasvet mladim staršem? 
Predvsem, da preverijo informaci-
je, kajti ni vse res, kar preberejo na 
spletu. Upoštevali naj bi le strokov-
no literaturo. Zanesljivo in strokov-
no informacijo lahko prejmejo v le-
karni, zato ni potrebno, da za vsa-
ko malenkost obiščejo zdravnika. V 
času viroz večina dilem rešimo tele-
fonsko in ne izpostavljamo, po ne-

potrebnem,  otrok prenosu infektov 
v čakalnicah.

Kaj svetujete novodobnim staršem 
– s kakšnimi ukrepi (poleg zdrave 
prehrane) otroku zagotovijo večjo 
odpornost oz poskrbijo za preven-
tivo?
Da poskrbijo za gibanje otrok v na-
ravi. Da izkoristijo vsako urico, ta-
koj ko pridejo z otrokom iz vrtca za 
sprehod in igro v naravi. Da viken-

de ne porabijo za nakupe v naku-
povalnih centrih, temveč se odpra-
vijo v naravo, v hribe, poskrbijo za 
spremembo klime, kar okrepi orga-
nizem.

Otroci so vse bolj izbirčni glede 
hrane, predvsem opustošene, brez 
vitaminov in mineralov (razne hi-
tre hrane,…). Imate kakšen nasvet 
za starše?
Zaradi hitrega tempa življenja, opa-
žamo, da se prepogosto posega po 
hitri prehrani, polni maščob, konzer-
vansov barvil, aditivov. Svetujemo, 
da je to le izjema in ne pravilo. Pou-
darjamo prehrano bogato s sadjem 
in zelenjavo. Pri neješčih ali izbirč-
nih otrocih pa je potrebno dodaja-
nje preparatov vitaminov in mine-
ralov v obliki sirupov ali tablet. Po-
trebno je preveriti vsebino in kvali-

INTERVJU: BREDA PRUNK FRANETIČ, DR. mED.

Zakaj je pri 
otrocih odpornost 
vedno slabša?
O prehranjevalnih navadah naših najmlajših smo se 
pogovarjali z Bredo Prunk Franetič, dr.med., ki nam 
je razkrila kako novodobno življenje vpliva na vedno 
slabšo odpornost.
Avtor: Violeta Todorovič

uravnotežene prehrane, predvsem 
v dobi odraščanja? 
Prehrana odraščajočih otrok je vse 
prej kot zdrava. Zaradi nepravilne 
prehrane in premalo gibalne aktiv-
nosti, je 18% otrok prekomerno pre-
hranjenih, 6% debelih. V Mladin-
skem zdravilišču in letovišču Debe-
li rtič izvajamo 14 dnevne tabore s 
programom Interdisciplinarni pri-
stop k obravnavi prekomerno hra-
njenih otrok in mladostnikov. 
Rezultati vprašalnika o prehranje-
valnih navadah otrok in mladostni-
kov ob prihodu v tabor so pokazali, 
da  tako dekleta kot fantje ne zauži-
jejo ustrezno število enot skupin ži-
vil v dnevni prehrani. Pri fantih zelo 
odstopata skupini meso in njihove 
zamenjave (10,4 enot) ter maščo-
be in maščobna živila (14,6 enot), 
ki jih zaužijejo nad priporočilom ter 
škrobna živila (9,4 enot) in zelenja-
va (2,2 enoti), ki ju zaužijejo prema-
lo. Tudi dekleta zaužijejo več od pri-
poročenega števila skupin meso in 

njihove zamenjave (6,6 enot) ter ze-
lenjava (5,2 enoti), vendar to ne ve-
lja za mleko in mlečne izdelke, ki jih 
zaužijejo premalo (1,6 enot od pri-
poročenih 3 enot).
Nihče nima 5 obrokov dnevno. Le 
redki uživajo zajtrk, večini je prvi 
obrok šolska malica.

Z vami se srečuje že kar ne-
kaj generacij otrok, saj delo 
z otroki in mladostniki opra-

vljate že 32 let. Kakšna so vaša 
opažanja skozi leta glede težav? 
Govorimo o zasedenosti otrok, ker 
preživijo več ur dnevno pred raču-
nalniškimi ekrani, tablicami, telefoni, 
televizijskimi ekrani... Opažamo, da 
starši ponudijo telefončke otrokom, 
mlajšim od enega leta, v čakalnici 
ambulante, med zdravniškim pre-
gledom, ko se pogovarjajo z znan-
ci...  V zdravilišču opažamo, da ve-
liko staršev uspe nahraniti malčka 
le tako, da vklopijo risanko na ta-
blici in otrok refleksno odpira usta. 
Vse to zelo hitro vodi v zasvojenost. 
Že prvošolčki imajo lastne telefonč-
ke brez časovne kontrole uporabe. 
Otroci so zelo malo v naravi, so če-
dalje bolj okorni pri hoji in še bolj pri 
teku. Ker so premalo telesno aktiv-
ni, so manj spretni, okorni, kar vodi 
v poškodbe, narašča prekomerna 
prehranjenost in debelost, osteopo-
roza, slaba drža in druge ortoped-
ske težave. Zdravstveno  so manj 
odporni, socialno ovirani.

Katere so najpogostejše težave, s 
katerimi se srečujejo vaši pacienti?
Malčki z okorno motoriko in gibal-
no manjspretnostjo, šolarji s preko-
merno prehranjenostjo, slabo držo, 
psihosomatskimi obolenji (glavobo-

li, bolečine v trebuhu) raznovrstnimi 
tiki. Sicer pa najpogosteje obiščejo 
zdravnika zaradi respiratornih infek-
tov, vnetja ušes, viroz...

V času zimskih obolenj vsako te-
lo potrebuje okrepitev imunske-
ga sistema, otroško še toliko bolj. 
Kako po zimskih obolenjih otroku 
okrepiti zdravje? 
Že preventivno, pred sezono respi-
ratornih infektov, viroz in gripe, sve-
tujemo, da so otroci čimveč zunaj, 
na svežem zraku, da uživajo veliko 
sadja in zelenjave. Svetujemo poči-
tnice s spremembo klime, iz obmor-
ske klime v srednjegorsko in obra-
tno , kar dodatno okrepi organizem. 
Priporočamo naravne madikamen-
tozne preparate za dvig odpornosti  
pred sezono infektov, če so nas le ti 
prehiteli, pa sočasno jemanje s ku-
rativnim zdravljenjem in podaljšano 
po zaključku zdravljenja. 

Zdrava prehrana je posebej po-
membna v obdobju odraščanja, saj 
to vpliva tudi na zdravje v odrasli 
dobi. 

Kakšna so vaša opažanja glede 
zdrave prehrane pri otrocih? Ali 
njihova prehrana vsebuje dovolj 

Zaradi hitrega tempa življenja, se 
prepogosto posega po hitri prehrani.

Otroci  so čedalje bolj okorni pri hoji 
in še bolj pri teku.

teto preparatov, da so res naravne-
ga izvora in tudi ta informacija je ve-
rodostojna, če jo poda magister far-
macije ali zdravnik.

Ena od posledic uživanja opusto-
šene hrane je tudi slaba prebava, s 
katero se srečuje vedno več otrok. 
Kako najlažje reševati take težave?
Tudi tu velja, bolje preprečevati kot 
zdraviti. Prvo pravilo je urediti pre-
hrano, zagotoviti pet obrokov dnev-
no, dovolj sadja in zelenjave, dovolj 
tekočine (vsi, še posebej otroci pre-
malo pijejo). Če z urejeno prehrano 
in gibanjem ne uspemo, svetujemo 
probiotike.

Vemo, da radi potujete, kar pome-
ni, da spoznavate različne kulture 
in navade. Kakšna je razlika med 
otroki po različnih koncih sveta in 
med našimi, slovenskimi, otroki?
Vsako drugo leto se udeležim 
evropskega kongresa šolske me-
dicine EUSUHM. V letu 2019 je že 
20. kongres. Bistvene razlike med 
evropskimi otroki ni, problem je za-
sedenost otrok, premalo gibanja, 
nezdrava , hitra prehrana, narašča-
nje poškodb, prekomerne prehra-
njenosti in debelost. Slab, nezdrav 
življenjski slog si v  adolescentnem 
obdobju mladostniki še bolj prilasti-
jo, s prisotnostjo negativnih dejanj 
tveganja, ob stresnem načinu življe-
nja družbe nasploh. •

Breda Prunk Franetič, 
dr. med., sPec. šol. med.,

vodja zdravstvenega sektorja 
Mladinsko zdravilišče in letovišče 

RKS Debeli rtič

Vodja projekta Interdisciplinarni 
pristop k obravnavi prekomerno 
hranjenih otrok in mladostnikov.

14-dnevni tabor »Moj izziv« je name-
njen otrokom in mladostnikom od 7. 
do 19. leta s prekomerno telesno ma-
so, ki si želijo spremeniti življenjski 
slog. Inovativen program temelji na 
izkušnjah uspešnih programov in do-
brih praks iz tujine. Aktivno vključuje 
celotno otrokovo družino, prekomer-
no hranjenje otrok in mladostnikov 
pa obravnava interdisciplinarno. 
14-dnevnemu stacionarnemu progra-
mu sledi mesečno spremljanje 1 leto. 
Nato jih spremljajo osebni zdravniki. 
Tabor je brezplačen.
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PODPRImO mOTOR NAšEGA TELESA

Kako do zdravih 
jeter
Zdrava jetra so pogoj za zdrav organizem in dobro 
počutje. Jetra so naš največji organ in hkrati 
največja žleza, so organ z največ funkcijami.
Besedilo: Bernarda Habe, mag. dietetike in dipl. ing. lab. biomedicine

Razstrupite 
se.
Razstrupite
se.

Izkoristite pakiranje za 
učinkovito trimesečno kuro.

sanofarm.si

V lekarnah in specializiranih trgovinah
ter na brezplačni tel.: 080 12 77

Odgovorna odločitevOdgovorna odločitev

snovi, zmanjša utrujenost in zagota-
vlja več energije čez dan. 

Pri zdravi prehrani in ob težavah z 
jetri je pomemben vnos vlaknin, vsaj 
30 gramov dnevno. Vlaknine ščitijo 
pred številnimi boleznimi in prepre-
čujejo razvoj zamaščenosti jeter, saj 

so edine esencialne snovi, ki vežejo 
nase strupe v črevesju. Tako se ško-
dljive snovi skupaj z blatom izločijo 
iz črevesja in ne potujejo v jetra, s 
čimer razbremenijo jetra. 

Že v zgodovini so zdravniki in na-
ravni zdravilci uporabljali zdravilne 
rastline za lajšanje težav in zdra-
vljenje jeter, danes se z učinkovina-
mi, pridobljenimi iz rastlin in zelišč, 
ukvarja znanost. Raziskujejo se me-
hanizmi, kako določena učinkovina 
zdravi in vpliva na procese v telesu. 
Ena izmed najbolj raziskanih spojin 
je silimarin - izoliran kompleks učin-

Naloge, ki jih opravljajo jetra, 
vplivajo na številne procese v 
telesu, skrbijo za: 

• detoksifikacijo oziroma razstru-
pljanje telesa,
• tvorijo in skladiščijo plazemske 
beljakovine,
• imajo pomembno vlogo pri pre-
snovi ogljikovih hidratov, beljako-
vin in maščob, 
• skladiščijo nekatere vitamine in 
glikogen,
• sintetizirajo in izločajo sestavine 
žolča…

Vsa hrana in snovi, ki jih zaužijemo, 
se absorbirajo v želodčno-čreve-
snem predelu, gredo po portalni 
veni najprej v jetra, in se nato raz-
pršijo po krvnem obtoku. Tako v 
jetra neprestano pritekajo nujno 
potreba hranila kot tudi škodljive 
in strupene snovi, ki jih vnesemo s 
hrano, zdravili, alkoholom, pestici-
de in druga onesnaževala. Jetra te 
snovi filtrirajo, razstrupijo in razgra-
dijo na neškodljive delce, ki jih telo 
izloči. Izjemno negativen vpliv na 

jetra ima sodoben način življenja, 
predvsem nagnjenost k prekomer-
nemu energijskemu vnosu hrane, ki 
vsebuje veliko predelanih ogljikovih 
hidratov, pretirano količino maščob 
in premalo rednega gibanja. Te-
mu sledi pridobivanje telesne teže. 
Ogrožajoče je predvsem pridobiva-
nje visceralne (trebušne) maščobe. 
Zaradi teh razlogov pride do preo-
bremenjenosti jeter, kar lahko vodi 
v steatozo oziroma zamaščenost. 
Pogosto teh težav ne opazimo, ker 
ni značilnih simptomov. Največkrat 

sta edini simptom utrujenost in hi-
tra izčrpanost. Večinoma jo odkrije-
jo po naključju ob rutinskih pregle-
dih. Na zamaščenost jeter opozorijo 
povišane vrednosti jetrnih encimov, 
čemur navadno sledi ultrazvočni 
pregled. 

Zaščita in razstrupljanje jeter se 
začneta z enostavnimi koraki v 

vsakdanjem življenju. Z zdravim 
prehranjevanjem, redno telesno ak-
tivnostjo, odpovedi prekomernemu 
uživanju alkohola in kajenju ter ob-
vladovanjem stresa zelo pripomo-
remo k zdravju jeter in celotnega 
organizma. 

Vse, kar zaužijemo, neposredno 
vpliva na procese v jetrih, saj v njih 
poteka presnova hranil in škodljivih 
snovi, ki jih zaužijemo s hrano. Prav 
zato s spremembo prehrane lahko 
vplivamo na zdravje jeter. Prehrana 

za zdravje jeter temelji na nepre-
delani, polnovredni in uravnoteženi 
hrani in je osnova za razstrupljanje. 
Pogostokrat poudarjamo pomen 
vode, saj brez nje ni življenja. Za od-
raslega človeka priporočamo liter 
tekočine na 25 kilogramov telesne 
teže. Voda nas hidrira, pomaga je-
trom pri detoksifikaciji, pospeši pre-
bavo in poskrbi za prenos hranilnih 

Strokovnjaki poudarjajo, da se je 
razstrupljevalne kure treba držati tri 
mesece, če želimo, da je ta uspešna. 
Telo namreč ne zmore vseh strupov 
počistiti v nekaj dneh in je v kratkem 
času nemogoče popraviti škodo, ki 
so jo strupi naredili v telesu skozi vsa 
leta. Zato mora razstrupljanje pote-
kati po korakih in do telesa prijazno, 
zlasti pa je potreben čas. Kratkotraj-
no razstrupljanje nam torej ne bo 
prav nič koristilo. Najučinkovitejši je 

TRIJE mESECI 
ZA  PRAVI REZULTAT

“Pri razstrupljanju jeter 
je bistvenega pomena

celostni pristop,”
poudraja magistra

dietetike Bernarda Habe.

Največkrat sta edini simptom
 utrujenost in hitra izčrpanost.

Vse, kar zaužijemo, neposredno
 vpliva na procese v jetrih.

Jetra so naš drugi največji organ.

celostni pristop. Ta vključuje zdra-
vo prehrano, ki ne obremenjuje 
jeter, redno gibanje, pitje zadostnih 
količin vode in uporabo naravnih 
prehranskih dodatkov.   Liverin For-
te je zaradi originalne formulacije 
že vrsto let prva izbira za jetra v 
lekarnah. Kompletu  »KUPIŠ 3 DO-
BIŠ 4« za celotno kuro je priložen 
vodnik za razstrupljanje s specia-
liziranim prehranskim načrtom in 
motivacijskim dnevnikom. Pripravila 

kovin iz semen pegastega badlja, ki 
ga uvrščamo med flavonoide. Sta-
bilizira membrano jetrnih celic ter 
spodbuja regeneracijo in nastanek 
novih. Spodbuja izločanje in tvorbo 
žolča. Ima antioksidativno delova-
nje ter zavira razraščanje vezivnega 
tkiva. 

K boljši prekrvavitvi in s tem bolj-
šemu delovanju jeter, spodbujanju 
presnove doprinese  redna telesna 
aktivnost. S tem se povečuje tudi 
zmogljivost sinteze snovi v jetrih. 
Ko se spotimo, izločamo škodljive 
snovi skozi kožo, ter s tem razbre-
menimo jetra.

Vsi ti nasveti ne pripomorejo le k 
razstrupljanju in boljšemu delovanju 
jeter, temveč imajo še številne ugo-
dne vplive na telesno in duševno 
zdravje. •

ga je strokovnjakinja za zdrava 
jetra, Bernarda Habe, magistrica 
dietetike in diplomirana inženirka 
laboratorijske biomedicine. Vpliv 
zdravega življenjskega sloga na 
zdravje in počutje je namreč izku-
sila na svoji koži in zdaj to znanje 
z veseljem podaja naprej.
Več informacij lahko dobite na 
www.beha-dietetika.si.
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KAJ mORAm VEDETI O

Resveratrol
Resveratrol je naravna spojina iz družine 
polifenolov. Najdemo jo v grozdju, rdečem vinu, 
jagodičju in arašidih, najkvalitetnejši naravni vir 
resveratrola pa predstavlja korenina japonskega 
dresnika.
Besedilo: prof. dr. Urban Bren, prodekan Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo Univerze v Mariboru

Pozornost svetovne strokovne 
javnosti je spojina pridobila z 
razkritjem tako imenovanega 

francoskega paradoksa, saj medi-
teranski narodi kljub uživanju precej 
mastne hrane zaradi sočasnega pi-
tja rdečega vina bistveno manj trpi-
jo zaradi srčno-žilnih bolezni.

Najmočnejši antioksidant
Resveratrol spada med fitoaleksi-
ne, saj se v rastlinah tvori kot od-
ziv na patogeno infekcijo ali druge 
vrste stresa. S tem spojina velja za 
enega najmočnejših naravnih antio-
ksidantov, ki učinkovito lovijo zdrav-
ju škodljive proste radikale, sočasno 
pa zaradi znatne anticiklooksigena-
zne aktivnosti deluje protivnetno, 
zato resveratrol nedvomno sodi 
med molekule prihodnosti. Za sezo-
no gripe in prehladov pa je zelo po-
membna tudi njegova vloga pri kre-
pitvi imunskega sistema. Prav tako 
resveratrol dokazano inhibira agre-
gacijo trombocitov in s tem pre-
prečuje nastanek krvnih strdkov, 
kar varuje srčno-žilni sistem. Doda-

tno spojina regulira metabolno ak-
tivnost, preprečuje debelost in z njo 
povezan razvoj sladkorne bolezni. 
Še več, resveratrol izkazuje znaten 
antikarcinogeni potencial, saj zavi-
ra iniciacijo, promocijo in progres 
pri kožnem in krvnem raku, pri rakih 
prostate, debelega črevesa, dojke, 
želodca in žrela. Zaradi svojih an-
tiproliferativnih, antiangiogenih in 
antimetastatskih lastnosti namreč 
zmanjšuje tumorsko breme in celo 
odloži začetek tumorogeneze. Ne 

nazadnje resveratrol modulira te-
lomerazno aktivnost in tako zavira 
procese staranja, zato ga v poljudni 
literaturi radi poimenujejo kar vrelec 
večne mladosti.

Brez stranskih učinkov
V nasprotju z umetnimi antioksi-
danti ni pri zaužitju večjih količin re-
sveratrola zaznati nikakršnih stran-
skih učinkov oziroma toksičnosti. 

Zato se spojina brez zadržkov upo-
rablja za številne terapevtske, koz-
metične in nutracevtične namene. 

Zakaj prehranski dodatki
Ena redkih slabosti resveratrola je 
zgolj njegova nizka biodostopnost, 
kar rešujemo z uživanjem resvera-
trolnih prehranskih dodatkov – pre-
ferenčno v obliki fitokompleksa z 
drugimi iz rastline izoliranimi polife-
noli, to pa vodi do nastanka zdrav-
ju ugodnih sinergističnih učinkov. V 

taki obliki je torej resveratrol člove-
škemu telesu najbolj na razpolago 
in lahko najbolj razvije prej predsta-
vljene pozitivne zdravstvene učinke. 
Pri nakupu prehranskega dopolnila 
pa naj bodo potrošniki ob prisotno-
sti fitokompleksa pozorni še na čim 
višjo vsebnost čistega resveratro-
la (priporočljivo vsaj 200 mg) in na 
njegov izvor iz korenine japonskega 
dresnika. •

Resveratrol nedvomno sodi 
med molekule prihodnosti.

Resveratrol pripomore k
zdravemu srčno-žilnemu sistemu.

V lekarnah in 
specializiranih
trgovinah.

* Po izboru bralk in bralcev 2013 - revija Lepa&Zdrava • 2014 - www.zurnal24.si • 2015 - revija Avenija • 2016 - revije Adria Medie 

www.sanofarm.si

Podarite
si čas.

Prof. dr. Urban Bren

prodekan Fakultete za kemijo in 

kemijsko tehnologijo 

Univerze v Mariboru

Prof. dr. Urban Bren je eden najbolj 

perspektivnih mladih raziskovalcev 

v Sloveniji. Po večletnem delu v 

tujini, med drugim je služboval v 

Chicagu in na Dunaju, se je vrnil v 

Slovenijo. Nadaljuje svoje raziskoval-

no delo na področju preprečevanja 

rakastih obolenj in spremlja vse so-

dobne trende na področju znanosti 

in človeškega zdravja na ravni celic.

Japonski dresnik
najboljši vir resveratrola.



Ekskluzivna ponudba
za zdravje naših najmlajših in
vas, ki skrbite zanje.

Izpolnite priloženo naročilnico ali pokličite.

Ime in priimek: 

Naslov in kraj:
 

Poštna številka:

 

Podpis: 

e-mail:

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

Izpolnjeno naročilnico izrežite in pošljite na naslov:
Sanofarm d.o.o., Industrijska cesta 6r , 6310 Izola. Dostava po 
ceniku Pošte Slovenije: 3 €. Plačilo po povzetju.

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

Tel:

Datum naročila:

Rojstni datum:

Dovoljujem, da se moji osebni podatki [ime, priimek,….] zbirajo in obdelujejo z namenom pošiljanja ponudb, smiselno enakih ponudbi 5 minut za zdravje, za katero sem podjetju zaupal osebne podatke do 
preklica. Seznanjen sem, da lahko od podjetja v vsakem trenutku zahtevam vpogled kateri moji osebni podatki se obdelujejo, kje so hranjeni in s kakšnim namenom se moji podatki obdelujejo, da lahko 
zahtevam popravek osebnih podatkov ter izbris osebnih podatkov skladno z Uredbo EU 2016/679 razen v primeru, da za to obstajajo zakonska podlaga, ki to preprečuje.

n a r o č i l n i c a
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Akcija traja od 06. marca do 22. marca 2019)

izkoristite priložnost in pokličite zdaj 

Redna cena 24,98€
AKCIJSKA CENA LE 9,99 €
PRIHRANITE 14,99 €

ob nakupu vitaminov FitoBimBi VitamiX
prejmete erBaVen obliže brezplačno. 

da bo uživanje z 
najmlajšimi brezskrb-
no, vam podarimo 
erbaven obliže, ki 
poskrbijo za zdrave in 
lahke noge skozi ves 
dan. 

Popolnoma naravna pomoč za lajšanje 
najpogostejših težav otrok:

Edinstveni visokokakovostni vitamini,
ki jih otroci obožujejo. 
Izberite najboljše za njihovo zdravje.

DARILO

odpornostinprehlad
kašelj 

zamašen nos 
prehlad

odpornost
boleče grlo

rastinrazvoj
apetit 
rast 
železo
vitamini
prebava

za mirne 
dni in noči

spanjetrebušni krči
pred piki

pomankanje tekočine


