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MEDYCYNA KOMÓRKOWA: PYTANIA I ODPOWIEDZI
Wiele badañ naukowych nad wykorzystaniem mikroelementów w kontroli wielu aspektów
chorób potwierdza w najwy¿szym stopniu, i¿ zdrowie mo¿na osi¹gn¹æ w sposób naturalny.
Nowoczesne badania nad rol¹ sk³adników od¿ywczych dostarczaj¹ dziœ wiedzy, z której korzysta ju¿ wielu ludzi. Rozwój tej dziedziny nauki przybli¿a nas do celu, jakim jest naturalne
zdrowie dla wszystkich!
Odkrycia Dr Ratha w dziedzinie Medycyny Komórkowej oraz badania zwi¹zane z synergicznym dzia³aniem komórkowych sk³adników od¿ywczych mo¿na bez w¹tpliwoœci uznaæ za
pionierskie. Medycyna Komórkowa, która koncentruje siê nad znalezieniem naturalnych
rozwi¹zañ eliminuj¹cych przyczyny nieprawid³owego funkcjonowania naszego cia³a, jest najlepszym sposobem odzyskania i zachowania zdrowia.

S³OWO WSTÊPNE
W publikacji „Medycyna Komórkowa: Pytania i odpowiedzi “ w sposób jasny i zrozumia³y
dla ka¿dego odpowiadamy na wiele pytañ zwi¹zanych z t¹ now¹ dziedzin¹. Mamy nadziejê,
¿e ta broszura pokryje rosn¹ce zapotrzebowanie na informacje, jak mo¿na uzyskaæ i zachowaæ zdrowie metodami naturalnymi. Jej rozszerzony zakres uwzglêdnia fakt, ¿e:
1. Coraz wiêcej osób chce praktycznie wykorzystaæ odkrycia naukowe Medycyny Komórkowej w celu poprawy swojego zdrowia lub samopoczucia.
2. Nauka i badania w medycynie naturalnej osi¹gaj¹ sta³y postêp.
W ostatnich latach progres w dziedzinie Medycyny Komórkowej doprowadzi³ do wykrycia
nowych synergicznych zale¿noœci komórkowych sk³adników od¿ywczych, które wp³ywaj¹
na funkcjê komórek, a co za tym idzie – na funkcjê ca³ego organizmu.
Wskazówka: Broszura „Medycyna Komórkowa: Pytania i odpowiedzi “ zawiera podstawowe wiadomoœci o mikroelementach i zaletach ich stosowania, jednak nie zast¹pi ona indywidualnej porady lekarskiej w przypadku problemów zdrowotnych. To zadanie nale¿y
wy³¹cznie do lekarza lub terapeuty.

WIÊCEJ INFORMACJI
Jeœli jesteœcie Pañstwo zainteresowani pog³êbieniem wiedzy z zakresu Medycyny Komórkowej, zachêcamy do korzystania z ksi¹¿ek i innych publikacji informacyjnych Dr Ratha, m. in. z
ksi¹¿ki: „Dlaczego zwierzêta nie dostaj¹ zawa³ów serca – tylko my ludzie”.
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Spis treœci

1.

Czym jest Medycyna Komórkowa?
Medycyna Komórkowa koncentruje siê na funkcji komórek – najmniejszych jednostek
funkcjonalnych buduj¹cych nasze organy i ca³e cia³o. Zdrowie lub choroba rozstrzygaj¹ siê,
nie jak do tej pory s¹dzono, na poziomie organów – stan naszego zdrowia zale¿y od funkcji
milionów komórek naszego cia³a. Wszystkie komórki wymagaj¹ nieustannego zaopatrzenia
w specyficzne sk³adniki od¿ywcze potrzebne do prawid³owego przebiegu reakcji biochemicznych. Chroniczny niedobór mikroelementów jest najczêstszym powodem
nieprawid³owej funkcji komórek i przyczyn¹ wielu chorób. W zwi¹zku z tym optymalne
dzienne zaopatrzenie w witaminy i inne komórkowe sk³adniki od¿ywcze jest kluczem do
skutecznej profilaktyki i przywrócenia równowagi metabolicznej zachwianej przez choroby.

2.

Co to s¹ „komórkowe sk³adniki od¿ywcze”?
Nasz organizm, zbudowany z bilionów komórek, wymaga ci¹g³ego dop³ywu mikroelementów, bez których prawid³owy cykl tysiêcy biochemicznych przemian i prawid³owy metabolizm komórek nie mog¹ siê odbywaæ. Sk³adniki te, z naukowego punktu widzenia
Medycyny Komórkowej, okreœlone zosta³y nazw¹ „komórkowe sk³adniki od¿ywcze”. Termin ten okreœla substancje takie jak: witaminy, minera³y, pierwiastki œladowe, okreœlone
niezbêdne aminokwasy, wtórne substancje roœlinne oraz inne wa¿ne w metabolizmie komórkowym mikroelementy. Wszystkie te sk³adniki, chocia¿ wymagane s¹ w znacznie
mniejszych iloœciach ni¿ cukry, bia³ka, czy t³uszcze, s¹ niezbêdne - bez nich przemiana tych
zwi¹zków nie mo¿e siê dokonaæ. Ele-menty te wywieraj¹ ogromny wp³yw na zdrow¹
funkcjê komórek i funkcjê organizmu, pod warunkiem, ¿e zapewni siê ich optymaln¹ dostêpnoœæ i okreœlone proporcje wzglêdem siebie.

I. pytania wprowadzaj¹ce
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3.

Czy komórkowe sk³adniki od¿ywcze komórek s¹ lekarstwem?
Komórkowe sk³adniki od¿ywcze nie s¹ lekarstwem. Komórkowe sk³adniki od¿ywcze
s¹ substancjami naturalnymi, które nasze cia³o potrzebuje i przetwarza w sposób
naturalny, natomiast Ÿród³em leków s¹ chemiczne substancje, obce dla naszego organizmu i traktowante jako substancje toksyczne. Leki s¹ Ÿród³em wielu niepo¿¹danych
efektów ubocznych w odró¿nieniu od witamin, minera³ów czy innych komórkowych
sk³adników od¿ywczych. Dzienne dostarczanie komórkowych sk³adnikow od¿ywczych stanowi podstawê naturalnej profilaktyki zdrowotnej i jest œrodkiem wspomagaj¹cym przy zachwianym metabolizmie towarzysz¹cym wielu chorobom, tak jak
choroby serca i uk³adu kr¹¿enia, cukrzyca, osteoporoza oraz wiele innych. Skutecznoœæ dzia³ania komórkowych sk³adników od¿ywczych w utrzymaniu i
powrocie do zdrowia dowodzi, i¿ g³ównym Ÿród³em wielu chorób chronicznych
jest niedobór okreœlonych substancji w diecie. Reasumuj¹c: komórkowe sk³adniki
od¿ywcze wspomagaj¹ procesy zdrowotne w wielu chorobach m. in. w chorobie
sercowo-naczyniowej oraz stanowi¹ podstawê profilaktyki chorób chronicznych.

4.

Czym jest synergia sk³adników od¿ywczych?
Jakie ma znaczenie dla zdrowia?
Skutecznoœæ Medycyny Komórkowej opiera siê na dzia³aniu synergii sk³adników
od¿ywczych. Efekt synergii polega na tym, ¿e dzia³anie grupowe sk³adników jest wielokrotnie skuteczniejsze ni¿ dzia³anie indywidualnych elementów. Co to oznacza? Witaminy, minera³y, aminokwasy i inne mikroelementy pracuj¹ w komórkach naszego
cia³a nie pojedynczo, ale w okreœlonych zespo³ach. Ich wspó³praca bazuje na biologicznych zasadach synergii. Przez stosowanie tej zasady biologiczne dzia³anie specyficznie
dobranej kombinacji sk³adników od¿ywczych jest o wiele skuteczniejsze od dzia³ania
pojedynczego sk³adnika. Pozwala to na optymalizacjê funkcji ko-mórek przy stosowaniu mniejszych dawek prawid³owo skomponowanych mikroelementów, zamiast
du¿ych dawek pojedynczego sk³adnika. W przypadkach, gdy braki mikroelementów
pozostaj¹ ukryte (tzw. bezobjawowe niedobory), stosowanie jednej substancji w bardzo wysokich dawkach mo¿e prowadziæ do zachwiania równowagi metabolicznej i
ujawnienia tych niedoborów. Stosowanie synergii mikroelementów skutecznie zapobiega takiej sytuacji i pozwala eliminowaæ ukryte braki mikroelementów.

5.

Czy codzienna dieta dostarcza wystarczaj¹cej iloœci witamin?
Niestety, nie. Nawet zdrowi ludzie nara¿eni s¹ na niedobory ró¿nych mikroelementów w diecie, nie wspominaj¹c tych, u których zapotrzebowanie na witaminy
dramatycznie wzrasta w okreœlonych sytuacjach np. z wiekiem, pod wp³ywem stresu,
niekorzystnego dzia³ania czynników œrodowiska, choroby b¹dŸ innych czynników ryzyka. Ma³o znanym jest fakt, i¿ przeciêtne artyku³y spo¿ywcze w Polsce i innych przemys³owo rozwiniêtych krajach zawieraj¹ znikome iloœci witamin, które s¹ dodatkowo
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niszczone w procesach gotowania, transportu, czy przechowywania.
Dlatego bardzo wa¿ne jest codzienne spo¿ywanie œwie¿ych owoców i warzyw. W
wiêkszoœci jednak przypadków nawet dobra dieta równie¿ nie wystarcza na pokrycie
optymalnej iloœci mikroelementów. Przyk³adem mo¿e byæ witamina C. W celu pokrycia zapotrzebowania m³odzie¿y i doros³ych na witaminê C zgodnie z zaleceniami Medycyny Komórkowej, które powinno wynosiæ 600 mg/dziennie, trzeba by by³o
codziennie zjadaæ 15 – 20 pomarañczy. Oficjalne normy polecaja 60-90 mg dziennie,
co jest znacznie poni¿ej zapotrzebowania naszego organiznu na t¹ witaminê.

6.

Czy przy spo¿ywaniu odpowiednich iloœci owoców
i warzyw uzupe³nianie diety jest konieczne?
Stosowanym na co dzieñ artyku³om spo¿ywczym coraz czêœciej brakuje niezbêdnych
sk³adników. W zwi¹zku z tym nasza codzienna dieta nie jest w stanie pokryæ zapotrzebowania na mikroelementy odpowiedzialne za optymalne zdrowie komórek, a co za
tym idzie – za zdrowie ca³ego organizmu. Nale¿y to równie¿ braæ pod uwagê w przypadku stosowania œciœle wegetariañskiej diety. Ten rodzaj od¿ywiania jest wprawdzie
korzystny, jednak te¿ wi¹¿e siê z niedoborami niektórych witalnych sk³adników (np.
koenzym Q10 i inne). Uzupe³nianie diety przy pomocy odpowiednio dobranych mikroelementów eliminuje ewentualne niedobory, zaopatruj¹c komórki w ¿yciodajn¹
„bioenergiê” i usprawniaj¹c eliminacjê sk³adników toksycznych (np. leków, pestycydów).

7.

Jaka jest ró¿nica miêdzy witaminami rozpuszczalnymi
w wodzie i w t³uszczach?
Witaminy rozpuszczalne w wodzie to witaminy z grupy B (równie¿ biotyna i kwas foliowy) i witamina C. Choæ pe³ni¹ one wa¿ne funkcje, organizm nie jest w stanie odpowiednio d³ugo ich magazynowaæ. Ulegaj¹ one szybkiej przemianie, a ich nadmiar jest
na bie¿¹co wydalany. Dla utrzymania prawid³owej funkcji i ochrony komórek wymagane jest sta³e dostarczanie tych witamin.
Witaminy rozpuszczalne w t³uszczach to witaminy A, D, E i K. Ich istotn¹ w³aœciwoœci¹
jest to, i¿ mog¹ byæ czasowo magazynowane w tkankach i wykorzystywane przez organizm w miarê potrzeby np. witamina E do ochrony b³on komórkowych przed
szkodliwym dzia³aniem wolnych rodników (agresywnych moleku³).
Ta zdolnoœæ organizmu do magazynowania witamin rozpuszczalnych w t³uszczach jest
wykorzystywana przez przemys³ farmaceutyczny do rozpowszechniania spekulacji o
mo¿liwoœci przedawkowania witamin. Tymczasem problemem jest powszechny niedobór wielu witamin i sk³adników od¿ywczych, nawet u osób przestrzegaj¹cych odpowiednich sposobów od¿ywiania.

I. pytania wprowadzaj¹ce
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1.

Jaka rolê odgrywaj¹ komórkowe sk³adniki
od¿ywcze w profilaktyce mia¿d¿ycy?
Rozwój mia¿d¿ycy (arterioskleroza, zwapnienie naczyñ), to proces rozwijaj¹cy siê
w ci¹gu kilku do kilkudziesiêciu lat, podczas którego œciany têtnic stopniowo twardniej¹, œwiat³o naczyñ zawê¿a siê poprzez tworz¹ce siê skomplikowane pok³ady
t³uszczowe – bogate w cholesterol, jak równie¿ wapñ i inne sk³adniki. Blaszka
mia¿d¿ycowa mo¿e nie tylko blokowaæ przep³yw krwi w naczyniu, ale równie¿ jej rozpad mo¿e doprowadziæ do zatamowania dop³ywu krwi do miêœnia sercowego lub
mózgu przez tworz¹cy siê zakrzep. Nastêpstwem tego procesu jest zawa³ serca lub
wylew krwi do mózgu.
G³ówn¹ przyczyn¹ arteriosklerozy jest niedobór komórkowych sk³adników od¿ywczych w œcianach naczyñ krwionoœnych, który prowadzi do os³abienia œcian, powstawania rys i uszkodzeñ. Najlepszym biologicznym czynnikiem naprawczym dla œcian
naczyñ krwionoœnych przy niedoborach mikroelementów jest cholesterol, transportowany przez krew w postaci lipoprotein np. LDL i Lp(a). Blaszkê mia¿d¿ycow¹ tworzy
przede wszystkim odk³adanie siê lipoproteiny (a), charakteryzuj¹cej siê szczególnie
lepkimi w³aœciwoœciami.
Okreœlone komórkowe sk³adniki od¿ywcze przy mia¿d¿ycy wspomagaj¹ procesy przywrócenia stabilnoœci i elastycznoœci naczyñ krwionoœnych, odbudowy i ochrony tkanki
³¹cznej, a przez to s¹ wa¿ne przy stopniowej likwidacji z³ogów.
Stabilna i elastyczna tkanka ³¹czna buduj¹ca œciany naczyñ krwionoœnych zale¿y od
optymalnej produkcji kolagenu. Produkcja kolagenu zale¿na jest od witaminy C, która
w obecnoœci jonów miedzi katalizuje prawid³owe usieciowanie i wytrzyma³oœæ
w³ókien kolagenowych. Naturalne aminokwasy: lizyna i prolina s¹ wa¿nymi sk³adnikami budulcowymi moleku³ kolagenowych, stanowi¹c jedn¹ czwart¹ ich czêœci. Siarczan chondroityny i N-acetyloglukozamina s¹ naturalnymi substancjami, które
gromadz¹ siê pomiêdzy w³óknami kolagenowymi (tzw. wype³niacze), podnosz¹c tym
samym spójnoœæ i wytrzyma³oœæ tkanki ³¹cznej.
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Prolina i lizyna pe³ni¹ jeszcze jedno wa¿ne zadanie w mechanizmie regeneracji œcian
têtnic – stanowi¹ tzw. „substancjê teflonow¹“, tworz¹c¹ warstwê ochronn¹ wokó³ bogatych w cholesterol lipoprotein (LDL i Lipoproteina (a)), co przynosi dwojaki skutek:
profilaktyczny – zapobiega dalszemu odk³adaniu cz¹steczek t³uszczowych w œcianie
naczynia i czynny – usprawnia stopniow¹ redukcjê istniej¹cych z³ogów. Uwolnione
cz¹steczki t³uszczowe podlegaj¹ nastêpnie procesom przemiany w w¹trobie.

2.

Co to jest Angina pectoris?
Anginê pectoris okreœla siê potocznie mianem „d³awicy sercowej”, innym w Polsce stosowanym terminem jest „choroba niedokrwienna serca”. Jej przyczyn¹ jest czêsto
mia¿d¿yca têtnic, w tym te¿ têtnic wieñcowych serca, która ogranicza dop³yw krwi do
miêœnia serco-wego, a z ni¹ równie¿ dop³yw tlenu i sk³adników od¿ywczych. Wynikiem
tego jest utrudniona produkcja energii objawiaj¹ca siê uczuciem dusznoœci przy wysi³ku.
Angina pectoris i towarzysz¹ce jej znaczne zwê¿enie naczyñ wieñcowych niesie ze sob¹
ryzyko zawa³u serca i nag³ego zgonu.
W tej sytuacji jest wa¿ne, by dostarczona krew zawiera³a maksymalne iloœci substancji
od¿ywczych, szczególnie tych, które u¿ywane s¹ do produkcji bioenergii w miêœniu
serca, tak jak karnityna lub jej prekursorzy: witamina C i lizyna. Równie¿ usprawnienie
stabilnoœci œcian têtnic odgrywa du¿¹ rolê w zahamowaniu postêpuj¹cej arteriosklerozy.
Aktywny udzia³ w tych procesach bior¹ komórkowe sk³adniki od¿ywcze, takie jak: witamina C, witamina E, siarczan chondroityny, N-acetyloglukozamina, miedŸ, witamina B6,
aminokwasy: prolina i lizyna.

3.

Czy po¿¹dane jest stosowanie komórkowych sk³adników
od¿ywczych przy niewydolnoœci serca?
Tak. Przy niewydolnoœci serca miêsieñ sercowy nie mo¿e przepompowaæ przez naczynia
krwionoœne odpowiedniej iloœci krwi potrzebnej do w³aœciwej przemiany materii. Dochodzi do niedoboru tlenu i w konsekwencji do dusznoœci, obrzêków i stanów lêkowych.
Serce jest mechanicznie najbardziej aktywnym organem cia³a, celem zaopatrzenia komórek naszego organizmu w tlen i substancje od¿ywcze - przetacza dziennie oko³o 10
ton krwi. Aby wykonaæ tak ogromn¹ pracê, wymagane s¹ odpowiednio du¿e nak³ady
bioenergii. Serce zu¿ywa oko³o 6 kg substancji energetycznej ATP, czyli 30 razy wiêcej
ni¿ wynosi ca³a waga miêœnia sercowego. W zwi¹zku z tym niedobór komórkowych
sk³adników od¿ywczych ogranicza znacznie produkcjê bioenergii, co odbija siê na pracy
serca najwczeœniej. D³ugotrwa³e niedobory mog¹ doprowadziæ do os³abienia miêœnia
sercowego.
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Okreœlone sk³adniki od¿ywcze stanowi¹ potencja³ bioenergetyczny dla komórek miêœnia
sercowego: karnityna, koenzym Q10, tauryna, witamina C, lizyna i witaminy B dostarczaj¹ sercu wa¿nej bioenergii i poprawiaj¹ przez to wydajnoœæ pompowania krwi.
Osobom z niewydolnoœci¹ serca zaleca siê przyjmowanie pocz¹tkowo niewielkich iloœci
komórkowych sk³adników od¿ywczych, a nastêpnie stopniowe zwiêkszanie ich dawki
tak, by komórki miêœnia sercowego powoli przyzwyczaja³y siê do optymalnego zaopatrzenia w bioenergiê.

4.

Jakie komórkowe sk³adniki od¿ywcze zaleca siê przy
zaburzeniach rytmu i przewodnictwa serca?
Zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca pozwalaj¹ siê krótko zdefiniowaæ te¿ jako
„nieregularny rytm serca”. Czêsto u pod³o¿a tej choroby le¿y chroniczny niedobór
okreœlonych komórkowych sk³adników od¿ywczych w komórkach „elektrycznych”
miêœnia sercowego, czego nastêpstwem s¹ zak³ócenia wytwarzania i przekazywania
impulsów elektrycznych. Objawy towarzysz¹ce zaburzeniom rytmu i przewodnictwa
serca zwi¹zane s¹ ze œwiadomoœci¹ nieprawid³owego bicia serca, czy palpitacji, towarzysz¹ im niejednokrotnie nudnoœci i zawroty g³owy.
Komórki miêœnia sercowego, przede wszystkim komórki „elektryczne” serca wykazuj¹ du¿e zapotrzebowanie energetyczne. Dla prawid³owej funkcji wymagaj¹ one odpowiednich komórkowych sk³adników od¿ywczych, takich jak: karnityna, tauryna,
koenzym Q10, witamina C, witaminy grupy B. Optymalna funkcja tych komórek
zale¿y równie¿ od obecnoœci minera³ów w odpowiednich proporcjach: magnezu,
wapnia i potasu.

5.

Jakie komórkowe sk³adniki od¿ywcze s¹ wa¿ne
w profilaktyce choroby nowotworowej?
Choæ rozwój choroby nowotworowej przechodzi ró¿ne stadia i dotyczy ró¿nych organów – cechuje j¹ wiele charakterystycznych, wspólnych w³aœciwoœci, jak: niekontrolowane podzia³y komórkowe, inwazja komórek - przerzuty (metastaza), zdolnoœæ do
tworzenia naczyñ krwionoœnych w guzach nowotworowych (angiogeneza) i nieœmiertelnoœæ komórek nowotworowych. Synergicznie dzia³aj¹ce sk³adniki od¿ywcze mog¹
skutecznie kontrolowaæ krytyczne etapy rozwoju raka, dlatego specyficznie dobrany
kompleks witamin, aminokwasów, minera³ów oraz polifenoli jest wa¿nym elementem
w profilaktyce nowotworowej:
• witamina C wspomaga reakcje obronne i mechanizm niszczenia chorych komórek.
Jest ona te¿ kluczow¹ moleku³¹ w syntezie tkanki ³¹cznej, która odgrywa istotn¹
rolê jako swoista bariera dla rozrostu i przerzutów guzów nowotworowych.
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• EGCG (polifenole zielonej herbaty) hamuj¹ powstawanie i niekontrolowany
rozwój komórek rakowych, s¹ niezbêdne w ochronie komórek przed
uszkodzeniami (w³aœciwoœci antyoksydacyjne) i stymuluj¹ œmieræ komórek raka.
• aminokwas lizyna jest wa¿nym inhibitorem hamuj¹cym aktywnoœæ
enzymów uczestnicz¹cych przy rozpadzie tkanki ³¹cznej. Jest ona te¿ wa¿nym
budulcem kolagenu.
• aminokwas prolina odgrywa wa¿n¹ rolê w optymalnej budowie kolagenu i
tworzeniu stabilnej tkanki ³¹cznej.
• N-acetylocysteina jest silnym przeciwutleniaczem i bierze udzia³ w ochronie tkanki
³¹cznej przed jej niekontrolowanym rozpadem.
• aminokwas arginina wp³ywa na funkcjê systemu immunologicznego i powstrzymuje
niekontrolowane podzia³y komórkowe.
• selen jest istotnym sk³adnikiem systemu obrony przeciw niszcz¹cej aktywnoœci
wolnych rodników (antyoksydacja). Jest w stanie zahamowaæ wzrost nowotworu i
jego przerzuty we wczesnych stadiach.
Zaleca siê przyjmowanie zwiêkszonej dziennej dawki synergii komórkowych sk³adników od¿ywczych do posi³ków, popijaj¹c p³ynami. Dawkê dzienn¹ mo¿na te¿ podzieliæ
na np. piêæ porcji i przyjmowaæ nie tylko do g³ównych posi³ków, ale te¿ miêdzy
posi³kami. W ten sposób sk³adniki od¿ywcze s¹ optymalnie wch³aniane i ich iloœæ we
krwi mo¿e byæ utrzymana na równym poziomie w ci¹gu dnia.

6.

Dlaczego stabilizacja tkanki ³¹cznej przy chorobach
nowotworowych jest tak wa¿na?
Komórki rakowe s¹ w stanie, w sposób zupe³nie niekontrolowany i w du¿ych iloœciach,
produkowaæ enzymy rozk³adaj¹ce kolagen (tzw. kolagenazy). Te enzymy odpowiedzialne
s¹ za rozpad tkanki ³¹cznej, która stanowi swoist¹ barierê dla przerzutów nowotworu.
Rozpad kolagenu i tkanki ³¹cznej otwiera drogê do ca³ego organizmu. Im wiêcej enzymów rozk³adaj¹cych kolagen, tym bardziej agresywnie rozwija siê nowotwór.
Guz nowotworowy znajduj¹cy siê tylko w jednym punkcie organizmu rzadko zagra¿a
¿yciu. W 90% przypadków œmiertelnych mamy doczynienia z „metastaz¹“, czyli przerzutem nowotworu. Naturalna synergia sk³adników od¿ywczych wp³ywaj¹cych na
optymaln¹ ochronê i syntezê tkanki ³¹cznej mo¿e ograniczyæ lub wyeliminowaæ niebezpieczeñstwo przerzutów.
W ochronie tkanki ³¹cznej istotnymi elementami naturalnej synergii sk³adników
od¿ywczych s¹ witamina C, lizyna i EGCG (polifenole z zielonej herbaty). Do syntezy
kolagenu wymagany jest rowniez aminokwas – prolina, ponadto dodatek tzw. “substancji cementuj¹cych” – glukozaminy i siarczanu chondroityny wspomaga stabilnoœæ
tkanki ³¹cznej.

II. Informacje dotycz¹ce chorób chronicznych
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7.

Czy stosowanie sk³adników od¿ywczych komórek jest mo¿liwe
równie¿ podczas chemoterapii lub radioterapii?
Medycyna Komórkowa oferuje nietoksyczn¹, opart¹ na naukowych podstawach, naturaln¹ metodê wspomagaj¹c¹ profilaktykê w chorobach nowotworowych. Chemoterapia polega na stosowaniu wysokotoksycznych œrodków syntetycznych (cytostatyki) w
celu zabicia komórek rakowych. Jednak¿e cytostatyki atakuj¹ nie tylko komórki rakowe, ale tak¿e komórki zdrowe i tym samym os³abiaj¹ system immunologiczny, funkcjê przewodu pokarmowego i innych organów. W przeciwieñstwie do nich synergia
sk³adników od¿ywczych wspomaga naturalne mo¿liwoœci obronne organizmu i ogranicza zdolnoœci ¿yciowe komórek rakowych dziêki uaktywnieniu naturalnych mechanizmów (np. stymulacji apoptozy – zaprogramowanej œmierci komórek nowotworowych),
bez negatywnego wp³ywu na zdrowe komórki.
Jak najbardziej wskazane jest przyjmowanie komórkowych sk³adników od¿ywczych
przed, w czasie i po chemioterapii. Wspomagaj¹ one optymaln¹ funkcjê komórek organizmu i chroni¹ przed dzia³aniem wolnych rodników. Wiele badañ naukowych potwierdza, ¿e podwy¿szaj¹ one efektywnoœæ chemoterapii w eliminowaniu raka i jednoczeœnie
ochraniaj¹ zdrowe organy. Jak w ka¿dym innym przypadku przed rozpoczêciem stosowania dodatku komórkowych sk³adników od¿ywczych nale¿y zasiêgn¹æ porady lekarza
prowadz¹cego lub terapeuty. Czesto pomocne jest zaznajomienie lekarza z wynikami
badañ Medycyny Komórkowej.

8.

Które ze sk³adników od¿ywczych komórek s¹ pomocne przy
naturalnej regulacji ciœnienia krwi?
Miliony ludzi na œwiecie cierpi¹ z powodu nadciœnienia têtniczego, którego g³ówn¹
przyczyn¹ jest chroniczny niedobór witamin i innych sk³adników od¿ywczych w milionach komórek œcian naczyñ krwionoœnych. Ten niedobór prowadzi do stanu napiêcia
(spazmu) i zgrubienia naczyñ, powoduj¹c tym samym wzrost ciœnienia krwi, natomiast
zmniejszone napiêcie œcian pozwala na zwiêkszenie ich œrednicy i prowadzi do normalizacji ciœnienia krwi.
U zdrowego cz³owieka normalne napiêcie œcian osi¹gane jest dziêki optymalnej produkcji tzw. czynników rozluŸniaj¹cych – „Relaxing factors” w komórkach miêœni g³adkich naczyñ krwionoœnych. Przyczyn¹ zwiêkszonego ciœnienia krwi mo¿e byæ niedobór
tych czynników „rozluŸniaj¹cych”, wówczas godne polecenia jest dodatkowe przyjmowanie naturalnej synergii sk³adników od¿ywczych, wspomagaj¹cej mechanizmy odpowiedzialne za rozluŸnianie i uelastycznienie pracy komórek. W sk³ad tej naturalnej
synergii wchodz¹ m. in. witamina C, arginina, magnez i wapñ. W wyniku przemian biochemicznych z naturalnego aminokwasu argininy powstaje tlenek azotu – najsilniejszy
znany dot¹d czynnik rozkurczaj¹cy naczynia krwionoœne, wspomagaj¹cy elastycznoœæ
œcian, a tym samym naturalne ciœnienie krwi.
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Dodatkowo witamina C reguluje elastycznoœæ i spójnoœæ naczyñ, a minera³y: magnez,
wapñ, potas w odpowiednich proporcjach wspomagaj¹ naturalne w³aœciwoœci rytmicznego skurczu i rozkurczu komórek miêœni g³adkich, buduj¹cych œciany naczyñ krwionoœnych.

9.

Czy sk³adniki od¿ywcze obni¿aj¹ normalne lub ju¿ niskie ciœnienie?
Nie. Sk³adniki od¿ywcze nie obni¿aj¹ ciœnienia mechanicznie, lecz wp³ywaj¹ na jego
normalizacjê. Dziêki synergii komórkowych sk³adników od¿ywczych – istotnych czynników metabolicznych - mo¿liwa jest naturalna regulacja funkcji naczyñ krwionoœnych,
utrzymanie ich elastycznoœci i w³aœciwoœci rozkurczaj¹cych.
Tej w³aœciwoœci nie posiadaj¹ beta blokery i inne leki obni¿aj¹ce ciœnienie – w sposób
niekontrolowany i sztuczny obni¿aj¹ one ciœnienie têtnicze, powoduj¹c czêsto zawroty
g³owy lub nawet utratê przytomnoœci.

10. Czy komórkowe sk³adniki od¿ywcze maj¹ wp³yw na cukrzycê
(diabetes mellitus)?
Cukrzyca charakteryzuje siê trwale podwy¿szonym poziomem cukru we krwi. Podczas gdy przy cukrzycy typu I (wrodzonej) z regu³y mamy do czynienia z niedostateczn¹ produkcj¹ insuliny w trzustce, czynniki wywo³uj¹ce cukrzycê typu II (nabyt¹),
charakteryzuj¹c¹ siê brakiem wra¿liwoœci komórek na insulinê, by³y do niedawna w
du¿ym stopniu nieznane.
Dziœ ju¿ wiemy, ¿e nieprawid³owy metabolizm wêglowodanów przy typie II wywo³any
jest czêsto przez chroniczny niedobór komórkowych sk³adników od¿ywczych w milionach komórek trzustki, odpowiedzialnych za produkcjê insuliny. Ten niedobór idzie
w parze z chronicznym brakiem sk³adników od¿ywczych w œcianach komórek arterii,
w innych organach i brakiem ich reakcji na insulinê, co mo¿e byæ powodem przysz³ych
komplikacji oraz powik³añ. Przez powa¿ne zmiany w strukturze ma³ych i du¿ych naczyñ krwionoœnych, powodowanych trwale podwy¿szonym poziomem cukru, mo¿e
siê rozwin¹æ przedwczesna mia¿d¿yca naczyñ przede wszystkim oczu, serca, mózgu,
nóg i nerek.
Optymalne zaopatrzenie w sk³adniki od¿ywcze niweluje niedobory tych substancji w
komórkach naczyñ krwionoœnych i trzustce, prowadz¹c dziêki temu do naturalnej normalizacji metabolizmu glukozy. Synergia sk³adników od¿ywczych, w sk³ad której
wchodz¹ miêdzy innymi: witamina C, witamina E, witaminy B, biotyna i chrom jak
równie¿ cholina i inozytol (sk³adniki lecytyny), wp³ywa na naturalne przemiany wêglowodanów. W profilaktyce cukrzycy ogromn¹ rolê odgrywaj¹ równie¿ inne czynniki,
takie jak: ukierunkowana dieta, a tak¿e regularny wysi³ek fizyczny.

II. Informacje dotycz¹ce chorób chronicznych
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11. Jakie komórkowe sk³adniki od¿ywcze s¹ wa¿ne przy podwy¿szonej
zawartoœci t³uszczów we krwi?
Jak wspomniano przy pierwszym pytaniu, g³ówn¹ przyczyn¹ mia¿d¿ycy jest niewydolna funkcja i utrata spójnoœci œcian naczyñ krwionoœnych wynikaj¹ca z niedostatecznego zaopatrzenia œcian têtnic w witaminy i inne mikroelementy. Nastêpstwem tego
jest podwy¿szona produkcja moleku³, które przez odk³adanie siê w miejscach os³abionych têtnic, pe³ni¹ rolê substancji naprawczych. G³ównymi substancjami naprawczymi
s¹ produkowane w w¹trobie lipoproteiny transportuj¹ce cholesterol i inne substancje
t³uszczowe. Jeœli wiêc œciana naczynia jest os³abiona przez chroniczny brak witamin, to
w¹troba natychmiast otrzymuje sygna³ powoduj¹cy zwiêkszon¹ produkcjê cz¹steczek
naprawczych – LDL i Lp-a.
Synergia komórkowych sk³adników od¿ywczych wp³ywa na poprawê stabilnoœci œcian
naczyñ krwionoœnych, wywo³an¹ niedoborami mikroelementów, przy jednoczesnej
normalizacji przemian t³uszczów. Badania naukowe i kliniczne dokumentuj¹ pozytywne dzia³anie synergii wielu substancji: witaminy C, witaminy B3, witaminy B5, witaminy E, karnityny oraz innych komórkowych sk³adników od¿ywczych.
Obni¿enie poziomu cholesterolu bez jednoczesnej stabilizacji œcian naczyñ krwionoœnych jest zabiegiem tylko po³owicznym. Nale¿y wiêc przede wszystkim zwróciæ
uwagê na przyczyny podwy¿szonego poziomu cholesterolu. Dlatego pierwszym krokiem w normalizacji przemian t³uszczów powinna byæ poprawa strukturalnego
os³abienia œcian naczyñ krwionoœnych przy pomocy synergii komórkowych sk³adników
od¿ywczych.

12. Jakie znaczenie wspomagaj¹ce maj¹ komórkowe sk³adniki od¿ywcze
przy osteoporozie?
Chorob¹ wystêpuj¹c¹ czêsto w drugiej po³owie ¿ycia jest zrzeszotowienie koœci nazywane równie¿ osteoporoz¹. Cierpi¹ na ni¹ g³ównie kobiety po menopauzie, ale zdarza
siê ona równie¿ u mê¿czyzn. Rozró¿nia siê dwie podstawowe formy osteoporozy:
post-menopauzaln¹ i starcz¹.
Zmiany hormonalne w trakcie menopauzy, tak¿e przeobra¿enia zwi¹zane z wiekiem i
sposobem ¿ycia zwiêkszaj¹ u kobiet zapotrzebowanie na poszczególne sk³adniki
od¿ywcze. Odpowiednie zaopatrzenie w mikroelementy jest nieodzownym czynnikiem prawid³owej funkcji komórek. W przypadku niedoboru wapnia, niezbêdnego do
pracy wielu organów, organizm pobiera go z w³asnego depozytu - z koœci. Z czasem
prowadzi to do niekorzystnych zmian w tkance kostnej. Jednak¿e, osteoporoza rozwija siê równie¿ u osób z prawid³owym poziomem tego minera³u. Przyczyn¹ mo¿e
byæ nieprawid³owe tworzenie i stabilnoœæ podstawowego budulca koœci – kolagenu,
który stanowi „rusztowanie” koœci, utwardzane nastêpnie przez pok³ady wapnia i
innych minera³ów.
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W³ókna kolagenowe tworz¹ podstawow¹ strukturê tkanki ³¹cznej miêkkiej i twardej –
chrzêstnej i kostnej. Koœci uzyskuj¹ swoj¹ twardoœæ poprzez magazynowanie
minera³ów i pierwiastków œladowych w substancji miêdzykomórkowej. Synergia komórkowych sk³adników od¿ywczych, niezbêdnych dla naturalnej stabilnoœci koœci i
twardej tkanki ³¹cznej stanowi naturaln¹ profilaktykê osteoporozy. G³ównymi sk³adnikami niezbêdnymi dla utrzymania zdrowego systemu kostnego s¹: witamina C i witamina D, kwas foliowy i minera³y: wapñ i magnez.

13. Które z komórkowych sk³adników od¿ywczych mog¹ byæ pomocne
przy artretyzmie?
Artretyzm jest stanem zapalnym koœci, stawów i œciêgien, mo¿e doprowadziæ do
zmian i ciê¿kich uszkodzeñ tkanki chrzêstnej, a w konsekwencji do uszkodzeñ
stawów.
Artretyzm jest stanem zapalnym koœci, stawów i œciêgien, mo¿e doprowadziæ do
zmian i ciê¿kich uszkodzeñ tkanki chrzêstnej, a w konsekwencji do uszkodzeñ stawów. Synergia komórkowych sk³adników od¿ywczych w znacznym stopniu wspomaga walkê organizmu z chronicznymi stanami zapalnymi. Badania naukowe wskazuj¹,
¿e polifenole (przede wszystkim EGCG), witamina C i inne substancje wp³ywaj¹ na
obni¿enie procesów zapalnych. Witamina C, lizyna, prolina i tak zwane sk³adniki „cementuj¹ce” tkanki ³¹cznej przyczyniaj¹ siê do odbudowy i stabilizacji tkanki ³¹cznej. Do
mikroelementów odpowiedzialnych za ochronê przed enzymami powoduj¹cymi rozpad tkanki ³¹cznej, produkowanymi w nadmiarze przy chronicznych stanach zapalnych
zaliczyæ nale¿y przede wszystkim witaminê C i aminokwas lizynê.

14. Co to jest astma i jakie sk³adniki od¿ywcze komórek maj¹ korzystny
przy niej wp³yw?
Astma jest chroniczn¹ chorob¹ dróg oddechowych, charakteryzuj¹c¹ siê kaszlem, napadami dusznoœci i œwiszcz¹cym oddechem. Napady dusznoœci s¹ konsekwencj¹
zwê¿enia dróg oddechowych, spowodowanego skurczami miêœni g³adkich i opuchniêtych b³on œluzowych uk³adu oddechowego. Objawy te s¹ najczêœciej wywo³ane
podra¿nieniami.
Do najwa¿niejszych sk³adników od¿ywczych odpowiedzialnych za w³aœciwoœci rozkurczaj¹ce i elastycznoœæ miêœni g³adkich nale¿y aminokwas arginina. Jako prekursor
tlenku azotu, arginina podlegaj¹c przemianom metabolicznym podnosi tym samym
jego poziom we krwi. Tlenek azotu jest biologiczn¹ moleku³¹ reguluj¹c¹ rozkurcz
miêœni g³adkich, w tym przypadku miêœni g³adkich pêcherzyków p³ucnych. W procesie
tym aktywnie uczestniczy witamina C, która jednoczeœnie wp³ywa na biodostêpnoœæ
tlenku azotu. Minera³y takie jak wapñ i magnez wspomagaj¹ optymaln¹ przemianê materii na poziomie komórkowym i tym sposobem wp³ywaj¹ na elastycznoœæ komórek.
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Witamina C i aminokwas lizyna, jak równie¿ ekstrakt z zielonej herbaty (bogaty w
EGCG) przyczyniaj¹ siê w znacznym stopniu do dzia³añ obronnych i przeciwzapalnych
przy astmie uwarunkowanej alergicznie, której towarzysz¹ podra¿nienia œluzówki.

15. W jaki sposób komórkowe sk³adniki od¿ywcze pomagaj¹ podczas
grypy oraz chorób zakaŸnych?
Wiele zachorowañ jest wywo³ywanych przez wirusy, np. grypa lub infekcje zakaŸne.
Zaka¿enie nastêpuje zwykle drog¹ kropelkow¹ – przez kaszel, kichanie lub bezpoœredni kontakt z chorym. Wirusy w przeciwieñstwie do komórek organizmu zbudowane s¹ tylko z jednego typu kwasu nukleinowego (DNA lub RNA). W celu
namna¿ania siê atakuj¹ komórki gospodarza, dostosowuj¹c ich metabolizm do swoich
potrzeb. Wirusy uwolnione z zainfekowanych komórek rozprzestrzeniaj¹ siê w organizmie przy pomocy enzymów trawi¹cych kolagen, które niszcz¹ naturaln¹ biologiczn¹
barierê zabezpieczaj¹c¹ przed inwazj¹ mikrobów.
Skuteczna ochrona organizmu przed infekcjami wirusowymi zale¿y od dzia³ania naszego systemu odpornoœciowego. Testem stabilnego systemu immunologicznego jest
prawid³owy obraz krwi. Na morfologiê krwi i naturaln¹ funkcjê systemu odpornoœciowego organizmu wp³ywaj¹ ró¿ne sk³adniki od¿ywcze jak: witamina C, witamina E, witamina B6, B12 i kwas foliowy. Minera³y: cynk, selen, wapñ ,magnez uaktywniaj¹ i
wspieraj¹ funkcje komórek obronnych. ¯elazo jako sk³adnik hemoglobiny jest nieodzowne w tworzeniu czerwonych cia³ek krwi.
Dla zdrowej funkcji komórek dodatkowe wsparcie stanow¹ te¿ polifenole jak np.
EGCG i inne komórkowe sk³adniki od¿ywcze (np. N-acetylocysteina),
charakteryzuj¹ce siê w³aœciwoœciami antywirusowymi i antybakteryjnymi. Ponadto polifenole dzia³aj¹ wzmacniaj¹co na system immunologiczny. Kolejnym istotnym krokiem,
który ma wp³yw na efektywne hamowanie infekcji wirusowej jest blokowanie enzymów odpowiedzialnych za rozpad kolagenu przez aminokwas lizynê.
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1.

Jak d³ugo powinno siê przyjmowaæ komórkowe sk³adniki od¿ywcze?
Wzbogacanie codziennej diety przez przyjmowanie dodatkowych komórkowych
sk³adników od¿ywczych powinno mieæ miejsce przez ca³e ¿ycie, niezale¿nie od stanu
zdrowia. Organizm ludzki ci¹gle potrzebuje witamin, minera³ów, aminokwasów i pierwiastków œladowych, stanowi¹cych Ÿród³o bioenergii dla niezliczonych procesów biochemicznych zachodz¹cych w organizmie.
Zdaniem wielu ekspertów w dziedzinie dietetyki pokarm jest wy³¹cznym Ÿród³em
wszelkich potrzebnych mikroelementów. Jednak wiele wyników badañ wskazuje na
to, ¿e nasza ¿ywnoœæ i wspó³czesna dieta nie s¹ w stanie zaspokoiæ ¿yciowo wa¿nych
potrzeb od¿ywczych naszego organizmu w mikroelementy. Uzupe³nianie diety w specyficzne witaminy, minera³y, niezbêdne aminokwasy i inne sk³adniki od¿ywcze ma istotne znaczenie zdrowotne i powinno siê staæ nieod³¹cznym elementem naszego
codziennego ¿ycia. B³êdnym jest przekonanie o “przyzwyczajeniu” komórek do dodatkowych dawek sk³adników od¿ywczych, z tego chocia¿by powodu, ¿e stanowi¹
one naturalne czynniki prawid³owej przemiany materii.

2.

Czy mo¿na przyjmowaæ sk³adniki od¿ywcze równie¿ zapobiegawczo?
Jak najbardziej! Badania naukowe i studia kliniczne pokazuj¹, ¿e chroniczne problemy
zdrowotne wynikaj¹ z d³ugotrwa³ego niedoboru okreœlonych mikroelementów lub te¿
z braku równowagi miêdzy tymi sk³adnikami, prowadz¹cej do zachwiania równowagi
metabolicznej pracy organów i ca³ego cia³a. Prawid³owe od¿ywianie, zdrowy styl ¿ycia
i zaopatrzenie organizmu w okreœlone komórkowe sk³adniki od¿ywcze równie¿ w sytuacjach, gdy uzasadnione jest zwiêkszone ich przyjmowanie, s¹ podstawowymi czynnikami dla optymalnego zdrowia i samopoczucia.

III. Pytania dotycz¹ce przyjmowania komórkowych sk³adników od¿ywczych
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3.

Jak mo¿na zoptymalizowaæ jeszcze korzyœci p³yn¹ce z przyjmowania
synergii sk³adników od¿ywczych?
Dzienna dawka komórkowych sk³adników od¿ywczych powinna byæ podzielona na
porcje przyjmowane w czasie posi³ków z wystarczaj¹c¹ iloœci¹ p³ynów. W ten sposób
sk³adniki od¿ywcze s¹ optymalnie wch³aniane i ich iloœæ we krwi mo¿e byæ utrzymana
na sta³ym poziomie w ci¹gu dnia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku witaminy
C i witamin B, które s¹ szybko wydalane z naszego organizmu. Dodatek sk³adników
od¿ywczych równie¿ przynosi inne pozytywne efekty, na przyk³ad witamina C wspomaga wch³anianie ¿elaza z po¿ywienia, dlatego nie ma potrzeby spo¿ywania dodatkowych jego iloœci.

4.

Czy godne polecenia jest dodatkowe uzupe³nianie diety o komórkowe sk³adniki od¿ywcze?
Tak. Ka¿dy z nas ma pewne okreœlone podstawowe zapotrzebowanie na komórkowe
sk³adniki od¿ywcze. Jeœli to podstawowe zapotrzebowanie zostanie zaspokojone –
nasz organizm funkcjonuje optymalnie. Dla ka¿dego zdrowego cz³owieka jest to
wa¿ne dla utrzymania zdrowia.
W okreœlonych sytuacjach ¿yciowych, szczególnie w przypadku osób starszego wieku,
cierpi¹cych na choroby, pracuj¹cych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, jak równie¿ przy stresie, nieprawid³owej diecie i wielu innych czynnikach, wymagania na poszczególne witaminy, czy mikroelementy s¹ zwiêkszone. Je¿eli te potrzeby nie zostan¹
zaspokojone mo¿e dojœæ do zachwiania równowagi metabolicznej oraz d³ugotrwa³ego
niedoboru witamin, minera³ów i innych komórkowych sk³adników od¿ywczych. Braki
te jeszcze bardziej bêd¹ pog³êbiaæ zak³ócenia w zdrowej funkcji organizmu, co jeszcze
zwiêkszy zapotrzebowanie na mikroelementy. Wa¿n¹ rzecz¹ jest wpierw pokrycie
podstawowych potrzeb na mikroelementy, by zapobiec zachwianiu równowagi metabolicznej i wyeliminowaæ ewentualne braki. W tym celu po¿¹dane jest wzbogacanie
diety w szeroki zakres witamin, minera³ów, pierwiastków œladowych, czy niezbêdnych
aminokwasów. W przypadku obecnoœci choroby lub jej rozwoju, zaleca siê dodatkowe
wzbogacenie diety w synergiê specjalnie dobranych sk³adników od¿ywczych.

5.

Czy komórkowe sk³adniki od¿ywcze zalecane s¹ tylko dla chorych na
serce czy dla wszystkich?
Komórkowe sk³adniki od¿ywcze zalecane s¹ dla wszystkich: dla kobiet i mê¿czyzn w
ka¿dym wieku, równie¿ dla dzieci i m³odzie¿y. Powód ³atwo zrozumieæ. Ju¿ od urodzenia serce i uk³ad kr¹¿enia s¹ mechanicznie najbardziej aktywnymi organami naszego cia³a i z tego powodu wykazuj¹ najwiêksze zu¿ycie bioenergii. Codzienne
wzbogacanie diety w sk³adniki od¿ywcze od wczesnego wieku przyczynia siê do zapobiegania niedoborom bioenergii w milionach komórek serca i naczyñ krwionoœnych.
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To wa¿ny krok w profilaktyce chorób serca i uk³adu kr¹¿enia, poniewa¿ pok³ady
t³uszczowe w têtnicach pojawiaj¹ siê ju¿ u m³odych ludzi w wieku ok. 20 lat.
Indywidualne zapotrzebowanie organizmu na mikroelementy mo¿e tak¿e dramatycznie wzros-n¹æ w okreœlonych sytuacjach ¿yciowych i w ró¿nych stadiach naszego ¿ycia
(np. wiek dojrzewania, menopauza). Tak¿e stres emocjonalny, uprawianie sportu wyczynowego, starzenie siê organizmu powoduj¹ zwiêkszone zapotrzebowanie na komórkowe sk³adniki od¿ywcze. Optymalny dzienny dodatek witamin i innych
sk³adników od¿ywczych jest wiêc warunkiem zdrowej funkcji komórek naszego cia³a,
podstaw¹ naturalnej profilaktyki zdrowotnej, jego przyjmowanie nie powinno byæ
ograniczone tylko do stanów zagro¿enia chorob¹.

6.

Zapotrzebowanie na mikroelementy jest ró¿ne w ró¿nych okresach
¿ycia. Czym jest to uzasadnione?
Dzieci i m³odzie¿
Œwie¿e powietrze, ruch i prawid³owe od¿ywianie to podstawy zdrowego rozwoju
cz³owieka. Czêsto jednak doœæ trudno jest pokryæ zapotrzebowanie od¿ywcze dzieci i
dorastaj¹cej m³odzie¿y. O zdrowiu i prawid³owym rozwoju decyduje w³aœciwa i zbilansowana dieta, dlatego te¿ wiele punktów przemawia za dodatkiem synergii sk³adników od¿ywczych w diecie dzieci i m³odzie¿y.
• Dzieciñstwo i okres m³odzieñczy wi¹¿¹ siê z wzrostem, co oznacza powa¿ne
zwiêkszanie siê iloœci komórek i objêtoœci tkanek (skóra, miêœnie, zêby,
koœci i organy).
• W okresie wzrostu bardziej aktywna jest równie¿ przemiana materii na poziomie
komórkowym. Przy tej zwiêkszonej wydajnoœci metabolicznej komórki zu¿ywaj¹
du¿o bioenergii, produkowanej w komórkowych elektrowniach – mitochondriach.
• Prawid³owy obraz krwi decyduje o zdrowym systemie immunologicznym i
optymalnym transporcie tlenu oraz sk³adników od¿ywczych w organizmie.
Prawid³owe procesy krwiotwórcze zachodz¹ wtedy, gdy organizm ma do
dyspozycji w odpowiednich iloœciach okreœlone komórkowe sk³adniki od¿ywcze
jak: witamina C, kwas foliowy i ¿elazo.

Ci¹¿a
Kobiety w ci¹¿y i karmi¹ce piersi¹ maj¹ wzmo¿one zapotrzebowanie na sk³adniki
od¿ywcze, poniewa¿ w czasie przebiegaj¹cych etapów rozwoju dziecka ca³y materia³
od¿ywczy pobierany jest z organizmu matki . W tym okresie wzrasta gwa³townie zapotrzebowanie na synergiê mikroelementów, a przede wszystkim na nastêpuj¹ce
sk³adniki: kwas foliowy, witaminy z grupy B, witaminê C i wiele innych. Tworzenie
tkanki kostnej p³odu wymaga ponadto optymalnych iloœci wapnia, magnezu, innych minera³ów i pierwiastków œladowych, co stwarza niebezpieczeñstwo ubytków w gospodarce mineralnej organizmu matki. Wiele kobiet cierpi w pierwszym trymestrze na
poranne nudnoœci i nietolerancje pokarmowe, których skutkiem jest ograniczone
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wch³anianie komórkowych sk³adników od¿ywczych i dalsze spustoszenie organizmu.
Pokrycie potrzeb matki i dziecka na pe³ny zestaw mikroelementów zapewni odpowiednia dieta wzbogacona o optymalny dzienny suplement witamin, minera³ów, aminokwasów i pierwiastków œladowych. Jednak w ka¿dym indywidualnym przypadku
nale¿y zasiêgn¹æ porady lekarza prowadz¹cego i stosowaæ siê do jego zaleceñ.

Osoby starsze
Starsi ludzie maj¹ z regu³y zmniejszony bilans energetyczny, co przy jednoczesnym
spadku aktywnoœci fizycznej prowadzi do niewielkiego zapotrzebowania energetycznego. Jednak wraz z wiekiem nie spada – ale roœnie zapotrzebowanie na mikroelementy. Zwi¹zane jest to z upoœledzeniem procesu trawienia i wch³aniania wielu
sk³adników po¿ywienia z przewodu pokarmowego, towarzysz¹ce starzeniu siê organizmu. W wyniku tego pojawiaja siê braki niektórych komórkowych sk³adników
od¿ywczych, pog³êbiane jeszcze przez czêste przyjmowanie leków farmaceutycznych
przez osoby starsze.
Synergia komórkowych sk³adników od¿ywczych nie tylko wspomaga trawienie i s³u¿y
usprawnieniu funkcji ¿o³¹dka i w¹troby (np. bromelaina i glutamina), ale te¿ wspomaga
perystaltykê i poprawia stan b³on œluzowych jelit (np.witamina C).

7.

Dlaczego dodatkowe wzbogacanie diety w witaminê C jest tak wa¿ne?
Ze wszystkich sk³adników od¿ywczych w³aœnie witamina C jest najwa¿niejsz¹ substancj¹. W odró¿nieniu do prawie wszystkich zwierz¹t organizm ludzki straci³ zdolnoœæ
produkcji tej witaminy, która odgrywa kluczow¹ rolê w wiêkszoœci procesów komórkowych. Witamina C jest niezbêdna dla zdrowej funkcji serca i naczyñ krwionoœnych,
mózgu, systemu immunologicznego i innych organów. Witamina C wspó³dzia³a w procesie usuwania toksyn z organizmu, produkcji wielu hormonów, bierze aktywny udzia³
w procesach hamuj¹cych niekontrolowane rozprzestrzenianie siê komórek,
wspó³uczestniczy w procesach przemian bioenergetycznych i ochrania struktury komórkowe przed niszczeniem biologicznym. Wiele czynników wp³ywa na gwa³towny
wzrost zapotrzebowania na witaminê C: starzenie siê, ci¹¿a, okres karmienia, równie¿
palenie tytoniu, zanieczyszczenie œrodowiska, choroba, czy te¿ stres.

Witamina C:
• Jest wa¿nym czynnikiem stymuluj¹cym system immunologiczny
• Dziêki w³aœciwoœciom antykancerogennym jest czynnikiem decyduj¹cym w
naturalnym zwalczaniu raka
• Jest decyduj¹c¹ moleku³¹ wp³ywaj¹c¹ na równowagê przemian witamin i
wêglowodanów oraz ochronê przed powik³aniami cukrzycowymi.
• Jest niezbêdna dla stabilizacji naczyñ krwionoœnych, tkanki miêœnia sercowego
i innych organów
• Jest wa¿nym œrodkiem wspomagaj¹cym gojenie siê ran, odpowiada te¿ za procesy
naprawcze w œcianach naczyñ krwionoœnych
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• Jest najwa¿niejszym przeciwutleniaczem w naszym organiŸmie
• Jest znacz¹cym biokatalizatorem przemian metabolicznych np. przy syntezie
cholesterolu
• Jest niezast¹pionym dostarczycielem bioenergii w komórkowej przemianie
materii dla moleku³ transportuj¹cych energiê, takich jak: NADH, NADP-H, FAD-H

8.

Jak du¿o witaminy C mo¿e tolerowaæ ludzki organizm?
Nasze indywidualne zapotrzebowanie na t¹ wa¿n¹ witaminê jest ró¿ne. Oficjalne rekomendacje 60mg, czy 80 mg witaminy C dziennie s¹ kilkakrotnie za niskie, by zapewniæ
optymaln¹ funkcjê naszego organizmu. Ka¿da osoba mo¿e osobiœcie sprawdziæ w tzw.
teœcie tolerancji uk³adu pokarmowego, jak¹ iloœæ witaminy C potrzebuje jej organizm.
Test tolerancji polega na regularnym, powolnym zwiêkszaniu dziennych dawek witaminy C a¿ do momentu wyst¹pienia luŸnego stolca. Jest to wyraŸny sygna³, ¿e granica
nasycenia witamin¹ C zosta³a przekroczona, organizm nie bêd¹c w stanie spo¿ytkowaæ dalszych iloœci – tym samym wydala jej nadmiar. Poprzez stopniowe redukowanie
dawek witaminy C do momentu, gdy konsystencja stolca siê unormuje, mo¿na indywidualnie ustaliæ iloœæ witaminy C, któr¹ organizm jest w stanie przyj¹æ i spo¿ytkowaæ.
U¿ywaj¹c tej metody mo¿esz przekonaæ siê sam, w jaki sposób stopieñ tolerancji na
wy¿sze dawki witaminy C zwiêksza siê w czasie stresu, lub przy przeziêbieniach.

9.

Czy przyjmowanie sk³adników od¿ywczych jest zwi¹zane
z ubocznymi reakcjami przystosowawczymi?
Istnieje tylko niewiele wyj¹tków. U niektórych osób, zw³aszcza uczulonych, po
spo¿yciu wiêkszych dawek witaminy B3 w formie kwasu nikotynowego mo¿e
wyst¹piæ przejœciowe zaczerwienienie skóry, lub uczucie ciep³a. Jest to wynikiem tzw.
reakcji przystosowawczej, a nie skutków ubocznych. Nie wszystkie reakcje skóry maj¹
jednak zwi¹zek z witamin¹ B3.
Jeœli jednak wyst¹pi¹ - nale¿y najpierw wyjaœniæ nastêpuj¹ce punkty: kiedy pojawi³y siê
problemy? Czy mia³y one miejsce ju¿ wczeœniej? Czy wprowadziliœmy równie¿ inne
zmiany w naszym trybie ¿ycia? Jeœli inne powody zostan¹ wyeliminowane i o przyczynê tych reakcji podejrzewa siê witaminê B3, wówczas nale¿y przerwaæ przyjmowanie programów witaminowych maj¹cych w sk³adzie witaminê B3. Po ust¹pieniu
reakcji nale¿y powróciæ do przyjmowania synergii sk³adników od¿ywczych, jednak
pocz¹tkowo w zredukowanej dawce. Co parê dni nale¿y dawkê t¹ powoli zwiêkszaæ,
celem dopasowania metabolizmu komórkowego do ponownego dop³ywu witamin.
Oczywiœcie nale¿y skontaktowaæ siê z lekarzem, w celu wykluczenia innych ewentualnych przyczyn dolegliwoœci.
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10. Czy mo¿na przyjmowaæ komórkowe sk³adniki od¿ywcze komórek
wraz z lekami farmaceutycznymi?
Z regu³y mo¿na bez problemów stosowaæ sk³adniki od¿ywcze wraz z lekarstwami.
Niepo¿¹dane interakcje mikroelementów z lekami nie s¹ znane. Wrêcz przeciwnie –
przy przyjmowaniu syntetycznych preparatów farmaceutycznych szczególnie wa¿ne
jest zapewnienie organizmowi sta³ego dop³ywu sk³adników od¿ywczych. W sk³ad
leków wchodz¹ przewa¿nie syntetyczne moleku³y, traktowane w organizmie ludzkim
jako obce i toksyczne.
Wch³anianie i przemiany metaboliczne leków powoduj¹ czêste dzia³ania niepo¿¹dane,
szczególnie na etapach: trawienia, wch³aniania, rozk³adu, transportu i wydalania. Neutralizacja toksycznych leków zachodzi w cyklu przemian w w¹trobie i nerkach, i wymaga odpowiedniej iloœci niezbêdnych mikroelementów, miêdzy innymi witaminy C.
Co to oznacza w praktyce? Czym wiêcej i im d³u¿ej przyjmujemy leki, tym gwa³towniej roœnie zapotrzebowanie na sk³adniki od¿ywcze .
Przyk³ad wp³ywu lekarstw na sk³adniki od¿ywcze:
• Statyny stosowane przy podwy¿szonym poziomie cholesterolu we krwi, hamuj¹
produkcjê w³asn¹ cholesterolu w w¹trobie. Jednoczeœnie zahamowana zostaje tak¿e
produkcja ¿yciowo wa¿nych mikroelementów jak koenzym Q10 i witamina D.
• Diuretyki czêsto stosowane przy podwy¿szonym ciœnieniu krwi, niewydolnoœci
serca i obrzêkach, powoduj¹ wydalanie nadmiaru wody z organizmu, likwiduj¹c
tym samym wystêpuj¹ce objawy. Jednoczeœnie wraz z wydalan¹ wod¹ – wyp³ukiwane s¹ niezbêdne minera³y (np. potas) i inne komórkowe sk³adniki od¿ywcze
rozpuszczalne w wodzie.
Z ogólnego, medycznego punktu dodatek synergii sk³adników od¿ywczych do codziennej diety jest czêsto koniecznym uzupe³nieniem terapii farmakologicznej.
Nie nale¿y jednak samowolnie odstawiaæ przyjmowanych leków, czy te¿ zmieniaæ ich
dawkowania. W pierwszej kolejnoœci nale¿y zasiêgn¹æ porady lekarza prowadz¹cego, a
tak¿e poinformowaæ go o dodatku synergii sk³adników od¿ywczych i zasiêgn¹æ jego
porady.
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1.

Dlaczego w trakcie przyjmowania synergii sk³adników od¿ywczych
poziom cholesterolu mo¿e przejœciowo wzrosn¹æ?
Wiele osób regularnie przyjmuj¹cych specyficznie dobrany zestaw komórkowych
sk³adnikow od¿ywczych odnotowuje spadek poziomu cholesterolu, triglicerydów i innych wtórnych czynników ryzyka we krwi. Niektórzy pacjenci informuj¹ jednak o
przejœciowym wzroœcie poziomu cholesterolu na pocz¹tku terapii witaminowej.
Poniewa¿ witaminy wp³ywaj¹ na obni¿enie produkcji cholesterolu w w¹trobie, ten dodatkowy cholesterol we krwi musi w pierwszym rzêdzie uwalniaæ siê ze z³ogów arteriosklerotycznych znajduj¹cych siê w œcianach naczyñ krwionoœnych. Ten mechanizm
zosta³ po raz pierwszy opisany przez dr Constanze Spittle w roku 1972 na ³amach
specjalistycznego pisma medycznego „Lancet”. Dr Spittle zaobserwowa³a, ¿e podawanie witamin u pacjentów z chorobami serca i uk³adu kr¹¿enia mo¿e prowadziæ do
przejœciowego wzrostu poziomu cholesterolu. Po jakimœ czasie poziom cholesterolu
znowu zacz¹³ siê obni¿aæ. W przeciwieñstwie do tego, u osob zdrowych przyjmowanie witamin powodowa³o stopniowe obni¿enie poziomu cholesterolu, bez wyraŸnych
stanów przejœciowych.

2.

Co powoduje przejœciowy wzrost zawartoœci kwasu moczowego?
Przejœciowy wzrost zawartoœci kwasu moczowego jest spowodowany podobnym mechanizmem, jak w przypadku wzrostu poziomu cholesterolu. Optymalne zaopatrzenie
w witaminê C i inne sk³adniki od¿ywcze prowadzi do wzmo¿onego wydalania pewnych substancji z organizmu. Do tych zwi¹zków, nazywanych tak¿e „szlakami” czy odpadami, nale¿y równie¿ kwas moczowy.
Witamina C jest wa¿nym czynnikiem w procesach odtrucia organizmu, odgrywaj¹c
znacz¹c¹ rolê w pozbywaniu siê toksyn i szkodliwych substancji gromadzonych ca³ymi
latami przez organizm. Odpady metaboliczne nagromadzone w tkance ³¹cznej, czy w
p³ynie stawowym zostaj¹ wydalone przez krwioobieg i nerki wraz z moczem, w jednym cyklu biochemicznym w³aœnie dziêki witaminie C. Ten proces odtrucia powoduje
przejœciowy wzrost poziomu kwasu moczowego, bez zagro¿enia wyst¹pienia goœæca.
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Zaleca siê zwiêkszone dostarczanie p³ynów w celu sprawnego usuwania kwasu moczowego. Przyjmowanie witamin i dodatkowych sk³adników od¿ywczych nie zwalnia
jednak od przestrzegania w³aœciwej diety.

3.

Czy pomocne jest przyjmowanie sk³adników od¿ywczych
przy chorobach dziedzicznych?
Choroby dziedziczne s¹ chorobami, które wystêpuj¹ rodzinnie, Decyduj¹c¹ rolê w
etiologii chorób dziedzicznych odgrywaj¹ genetyczne uwarunkowania, które s¹ przekazywane w nastêpnych pokoleniach, jak np. sk³onnoœæ do wysokiego poziomu cholesterolu lub cukrzycy. Dodatek synergii komórkowych sk³adników od¿ywczych nie
zapobiegnie rozwojowi choroby, ale coraz wiêcej badañ wskazuje, ¿e mo¿e pomóc w
poprawie ogólnej przemiany materii, przed³u¿yæ czas nim choroba siê pojawi, lub
os³abiæ jej przebieg. Synergia sk³adników komórkowych mo¿e byæ równie¿ pomocna,
by zminimalizowaæ ryzyko powstania powik³añ.

4.

Czy komórkowe sk³adniki od¿ywcze mog¹ byæ przyczyn¹
problemów z zasypianiem?
Niektóre mikroelementy jak np. witamina C, koenzym Q10 i tauryna wspomagaj¹ zaopatrzenie komórek o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym w bioenergiê i jako
takie mog¹ dzia³aæ pobudzaj¹co. W przypadku problemów z zaœniêciem nale¿y
prze³o¿yæ ostatni¹ dawkê synergii sk³adników od¿ywczych, zawieraj¹cej okreœlone mikroelementy, na godziny popo³udniowe (wraz z ma³ym posi³kiem).

5.

Czy mo¿na powi¹zaæ przyrost wagi cia³a z przyjmowaniem
sk³adników od¿ywczych?
Przyrost wagi nastêpuje wtedy, gdy nadmiar energii spo¿ytej (pokarmowej) zostaje zamieniony na energiê zmagazynowan¹ (tkanka t³uszczowa). G³ównymi dostawcami
energii s¹ przede wszystkim t³uszcze i wêglowodany. Komórkowe sk³adniki od¿ywcze:
witaminy, minera³y, pierwiastki œladowe i in. s¹ kofaktorami przemian metabolicznych i
tym samym usprawniaj¹ ogólny metabolizm i lepsze wch³anianie i zu¿ywanie sk³adników pokarmowych.

6.

Czy stres wp³ywa na zapotrzebowanie organizmu na mikroelementy?
Stres, zarówno fizyczny jak i psychiczny, wp³ywa na wiele procesów metabolicznych.
W odpowiedzi na stres nasz organizm produkuje hormony, które oddzia³ywuj¹ na
funkcje wielu organów. Najbardziej znane s¹ hormony produkowane w nadnerczach,
tak jak adrenalina i kortyzol. W³aœnie adrenalina doprowadza do przyspieszenia akcji
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serca, oddechu i wzrostu ciœnienia krwi. Jednoczeœnie kortyzol uruchamia rezerwy paliwowe w wyniku czego wzrasta poziom cukru we krwi. Ten metaboliczny mechanizm
umo¿liwia dodatkowe zaopatrzenie komórek w energiê, w formie ³atwo dostêpnego
materia³u energetycznego do natychmiastowego wykorzystania – cz¹steczek glukozy.
D³ugotrwa³y stres ma wiele negatywnych skutków, w³¹czaj¹c w to os³abienie systemu
immunologicznego.
Interesuj¹co – nadnercza, g³ówny organ odpowiedzi na stres – zawieraj¹ bardzo du¿o
witaminy C w porównaniu z innymi organami. Witamina ta jest niezbêdnym biokatalizatorem w produkcji adrenaliny. Na wyprodukowanie jednej moleku³y adrenaliny nadnercza zu¿ywaj¹ jedn¹ cz¹steczkê witaminy C. W zwi¹zku z tym w sytuacjach
stresowych nastêpuje nadmierne zu¿ycie witaminy C, której poziom w organizmie
drastycznie spada. Oprócz witaminy C nadnercza potrzebuj¹ równie¿ optymalnych
dawek witamin B i innych. Dlatego bardzo istotn¹ spraw¹ dla zdrowej funkcji naszego
organizmu w sytuacjach stresu jest codzienne uzupe³nianie diety o synergiê sk³adników od¿ywczych zawieraj¹cych odpowiednie iloœci witaminy C.
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1.

Co to s¹ roœlinne substancje wtórne?
Roœlinne substancje wtórne nale¿¹ do grupy bioaktywnych substancji roœlinnych i stanowi¹ wa¿n¹ czêœæ sk³adow¹ roœlin.
Do grupy tej zaliczyæ nale¿y ponad 30 000 ró¿nych substancji roœlinnych, z których bli¿ej
znanych jest ok. 10 000; stanowi¹ j¹ zwi¹zki powsta³e w wyniku bardzo wyspecjalizowanej przemiany materii. Podczas gdy substancje pierwotne wystêpuj¹ powszechnie w roœlinach i pe³ni¹ rolê materia³u energetycznego, budulcowego, czy te¿ zapasowego,
substancje wtórne maj¹ charakter metabolitów wtórnych, s¹ produktem wyspecjalizowanego metabolizmu zawê¿onego do mniejszych, czy wiêkszych grup œwiata roœlinnego.
W œwiecie roœlin substancje wtórne pe³ni¹ ró¿norodne funkcje: decyduj¹ o barwie i zapachu kwiatów, chroni¹ roœliny przed szkodnikami, czy promieniami UV. Cechuje je du¿a
specyfika i wybiórczoœæ równie¿ w oddzia³ywaniu na organizm ludzki i zwierzêcy.
Roœlinne substancje wtórne, ze wzglêdu na ró¿norodn¹ strukturê molekularn¹ zosta³y
podzielone na grupy. Do tych najbardziej znanych zalicza siê m.in. karotenoidy, polifenole, flawonoidy, saponiny i fitoestrogeny.

2.

Co to jest EGCG (galusan epigallokatechiny)?
EGCG jest wa¿nym przedstawicielem polifenoli (roœlinna substancja wtórna) zielonej herbaty. Polifenole wp³ywaj¹ na regulacjê wzrostu i rozwoju komórek nowotworowych, poprzez inicjowanie mechanizmu apoptozy (naturalnej œmierci) i hamowanie enzymów
trawi¹cych tkankê ³¹czn¹. Pewne biochemiczne w³aœciwoœci polifenoli, które wp³ywaj¹ m.
in. na hamo-wanie zmian komórek oraz ich rozprzestrzeniania siê okreœlane s¹ w jêzyku
naukowym jako w³aœciwoœci antymutagenne (hamuj¹ce zmiany genetyczne) i antyproliferacyjne (hamuj¹ce podzia³ komórek). Ponadto polifenole s¹ mocnymi przeciwutleniaczami neutralizuj¹cymi wolne rodniki, przez co zapobiegaj¹ uszkodzeniu komórek.
Istotn¹ rol¹ roœlinnych substancji wtórnych jest ich dzia³anie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i reguluj¹ce poziom cholesterolu, a tak¿e wp³yw na zdrowy
system immunologiczny.
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3.

Co to jest beta-karoten?
Beta-karoten jest roœlinn¹ substancj¹ wtórn¹ z grupy karotenoidów, znan¹ równie¿
pod nazw¹ prowitamina A Prowitamina A jest form¹ wyjœciow¹ rozpuszczalnej w
t³uszczach witaminy A. Nasz organizm jest w stanie z beta-karotenu wytworzyæ tak¹
iloœæ witaminy A, któr¹ potrzebuje do prawid³owego funkcjonowania komórek. Betakaroten zawieraj¹ przede wszystkim czerwone, pomarañczowe i ¿ó³te owoce oraz
warzywa.
Substancja ta ma wiele istotnych w³aœciwoœci: jest przeciwutleniaczem, chroni skórê i
oczy przed promieniowaniem UV oraz substancjami rakotwórczym, dzia³a
stymuluj¹co na uk³ad immunologiczny.

4.

Co to s¹ luteina i zeaxantyna?
Luteina i zeaxantyna s¹ czêsto okreœlane jako „witaminy dla oczu”. Jako karotenoidy
nale¿¹ do grupy roœlinnych substancji wtórnych. Karotenoidy znajduj¹ siê prawie we
wszystkich owocach i warzywach jako barwne pigmenty rozpuszczalne w t³uszczach,
znanych jest ich kilkaset rodzajów. Luteina i zeaxantyna wystêpuj¹ przewa¿nie w zielonych warzywach, np. w kapuœcie, szpinaku, broku³ach i groszku.
Te sk³adniki od¿ywcze maj¹ szczególne znaczenie dla siatkówki oka i plamki ¿ó³tej, poniewa¿ wspomagaj¹ funkcjê nab³onka i efekt wyraŸnego widzenia, a tak¿e zapobiegaj¹
przedwczesnemu starzeniu siê i zmianom plamki ¿ó³tej.

5.

Co to jest tauryna?
Tauryna jest wolnym aminokwasem, produktem koñcowym przemiany aminokwasów
siarkowych metioniny i cysteiny, przy której zu¿ywana jest witamina B6 jako kofaktor.
Tauryna uczestniczy w wielu procesach metabolicznych, szczególnie zu¿ywana jest w
produkcji kwasów ¿ó³ciowych. Ma ona du¿e znaczenie przede wszystkim dla organów
aktywnych „elektrycznie“, takich jak serce i mózg, poniewa¿ dzia³a stabilizuj¹co na
b³ony komórkowe i wspomaga naturalne przemiany energii. Poprzez regulacjê
wewn¹trzkomórkowego poziomu wapnia chroni miêsieñ sercowy przed zak³óceniami
i uszkodzeniami.
Aminokwas ten uczestniczy równie¿ w funkcji systemu nerwowego. Ostatnio tauryna
dodawana jest do produkcji ró¿nych napojów zwiêkszaj¹cych energiê, chocia¿ sama
tauryna nie zwiêksza produkcji energii, ale mo¿e zmniejszyæ zmêczenie miêœni. Odgrywa ona te¿ wa¿n¹ rolê w optymalizacji funkcji serca i w zwi¹zku z tym w sytuacjach
wymagaj¹cych zwiêkszonej iloœci tauryny zalecane jest przyjmowanie dodatków dietetycznych (zawieraj¹cych witaminy grupy B – szczególnie B6).
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6.

Co to s¹ siarczan chondroityny i glukozamina?
Siarczan chondroityny i glukozamina nale¿¹ do tak zwanych proteoglikanów (zwi¹zki
bia³kowo-wêglowodanowe). Substancje te stabilizuj¹ tkankê ³¹czn¹ œcian naczyñ krwionoœnych, wype³niaj¹c jak cement przestrzenie miêdzy w³óknami kolagenowymi.
Siarczan chondroityny i glukozamina wystêpuj¹ przede wszystkim w koœciach, œciêgnach,
p³ynie stawowym, chrz¹stce i skórze. Stymuluj¹ one produkcjê chrz¹stki i odpowiadaj¹
za optymalne tworzenie tkanki ³¹cznej oraz utrzymanie jej elastycznoœci i spójnoœci.

7.

Co to s¹ papaina i bromelaina?
Papaina i bromelaina nale¿¹ do grupy enzymów proteolitycznych – enzymów
rozk³adaj¹cych bia³ka.
Papaina jest uzyskiwana z owoców papai. Spe³nia ona wszechstronne funkcje: przede
wszystkim wspomaga jelitowe trawienie (rozpad) bia³ek spo¿ywanych w pokarmie, wykazuje w³aœciwoœci bakteriobójcze i przeciwzapalne, ponadto jest przeciwutleniaczem.
Bromelaina jest enzymem uzyskiwanym z owocu ananasa. Jako enzym proteolityczny
równie¿ wspomaga trawienie bia³ek pokarmowych. Ponadto wp³ywa pozytywnie na
system trawienny przy zgadze i dolegliwoœciach ¿o³¹dkowych, mo¿e zapobiegaæ biegunce, zmniejszaj¹c iloœæ szkodliwych bakterii w jelicie cienkim. Bromelaina wp³ywa
te¿ na zdrow¹ funkcjê uk³adu immunologicznego zapobiegaj¹c procesom zapalnym.

8.

Co to jest kwas foliowy i jakie s¹ jego zadania?
Kwas foliowy nale¿y do grupy witamin B i okreœlany jest tak¿e jako witamina B9.
Nazwa tego zwi¹zku pochodzi od ³aciñskiego s³owa folium = liœæ, poniewa¿ w du¿ych
iloœciach wystêpuje on w³aœnie w liœciach. Kwas foliowy idealnie uzupe³nia pozosta³e
witaminy grupy B, wspó³uczestnicz¹c w procesach metabolicznych prowadz¹cych do
regulacji tworzenia i dojrzewania krwinek i innych elementów krwi. Z tych te¿ powodów kwas foliowy jest wa¿nym sk³adnikiem od¿ywczym dla w³asnego systemu odpornoœciowego. Ponadto wp³ywa na procesy obni¿ania poziomu homocysteiny (czynnik
zagro¿enia w mia¿d¿ycy).
Kwas foliowy ma szczególne znaczenie w pierwszych dniach i tygodniach ci¹¿y w zapobie-ganiu powa¿nym wadom rozwojowym, jak np. rozszczep krêgos³upa (spina bifida). Poniewa¿ wiêkszoœæ ci¹¿ ma trudno przewidywalny przebieg zaleca siê wiêc
kobietom w wieku rozrodczym przyjmowanie zwiêkszonych dawek kwasu foliowego.
Ostatnie badania prowadzone w Kanadzie wykaza³y, ¿e wzbogacanie p³atków
zbo¿owych w kwas foliowy u ciê¿arnych ko-biet zmniejszy³o iloœæ przypadków rozszczepu krêgos³upa u noworodków o oko³o 53%. Po wielu latach oporu w zaakceptowaniu roli tej naturalnej substancji obecnie powszechnie zaleca siê kobietom
planuj¹cym ci¹¿ê i ciê¿arnym przyjmowanie oko³o 400 mcg kwasu foliowego dziennie.
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1.

Które z komórkowych sk³adników od¿ywczych
mog¹ byæ pomocne przy alergiach?
Alergia jest reakcj¹ organizmu zwi¹zan¹ z nadwra¿liwoœci¹ systemu obronnego na
cia³a obce lub w³asne. System imunologiczny rozpoznaje pewne substancje jako obce,
niebezpieczne i rozpoczyna dzia³ania obronne. Substancje te nazywamy alergenami. W
zasadzie alergenem mo¿e byæ ka¿da substancja, z któr¹ organizm ma kontakt: wdychana, po³ykana (z pokarmem), kontaktowa (kontakt ze skór¹).
Najprostszym zabiegiem profilaktycznym w alergii jest unikanie alergenów. Nastêpnym krokiem jest zachowanie zdrowej funkcji szpiku kostnego, gdzie zachodzi produkcja bia³ych cia³ek krwi. W tym celu istotny jest regularny dop³yw do organizmu
synergii sk³adników od¿ywczych, zawieraj¹cej ró¿ne mikroelementy. Wœród nich
wa¿ne jest dostarczanie wita-min z grupy B, witaminy C, witaminy A, jak równie¿ minera³ów: cynku, selenu i ¿elaza. Pomocnicz¹ rolê pe³ni¹ te¿ roœlinne substancje wtórne
np. EGCG i aminokwas lizyna. Synergia mikroelementów mo¿e z³agodziæ lub te¿ w
niektórych przypadkach ca³kowicie zapobiec nadwra¿liwoœci.

2.

Co to jest jaskra i jakie sk³adniki od¿ywcze komórek maj¹
korzystny przy niej wp³yw?
Jaskra jest chorob¹ oczu objawiaj¹c¹ siê trwa³ym lub czasowo podwy¿szonym ciœnieniem œródga³kowym. W wyniku stale podwy¿szonego ciœnienia pojawiaj¹ siê bóle oczu,
widzenie „przez mg³ê”, a w konsekwencji zawê¿enie pola widzenia i utrata wzroku.
Kanaliki oczne, którymi nastêpuje dop³yw i odp³yw cieczy wodnistej, wy³o¿one s¹ komórkami miêœni g³adkich. Wzrost ciœnienia mo¿na wyjaœniæ utrudnionym odp³ywem
cieczy wodnistej, poprzez obkurczone kanaliki oczne. Czêsto przyczyn¹ spazmu komórek miêœni g³adkich i „zatkania” systemu jest niedobór okreœlonych mikroelementów.
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Synergia komórkowych sk³adników od¿ywczych z aminokwasem arginin¹ i witamin¹ C
wp³ywa na elastycznoœæ i w³aœciwoœci rozkurczaj¹ce œcian kanalików przewodz¹cych
ciecz wodnist¹. Arginina stymuluje uwalnianie tzw. czynnika rozluŸniaj¹cego (tlenku
azotu), reguluj¹cego rozkurcz œcian kanalików, którego dzia³anie jest zwiêkszone w
obecnoœci witaminy C. Równie¿ inne mikroelementy odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê, tak jak:
beta-karoten, luteina i inne substancje karotenowe, polifenole czy kwas liponowy.

3.

Czym jest zaæma (katarakta) i uzale¿niona wiekiem degeneracja
plamki ¿ó³tej? Czy komórkowe sk³adniki od¿ywcze mog¹ mieæ
wp³yw na ich przebieg?
Przy zaæmie dochodzi do zmêtnienia soczewki, co powoduje widzenie „przez mg³ê”,
podwy¿szon¹ wra¿liwoœæ na œwiat³o i postêpuj¹ce pogarszanie siê wzroku. Zdecydowany udzia³ w rozwoju choroby bior¹ wolne rodniki tlenowe; ich skutecznymi przeciwnikami s¹ tzw. przeciwutleniacze np. witamina C, witamina E, karotenoidy, selen.
Przy degradacji plamki ¿ó³tej dochodzi do utraty ostroœci widzenia. Odpowiedzialne s¹
za to reaktywne formy tlenu, które powstaj¹ w wyniku przemian zachodz¹cych w fotoreceptorach. Ochronê przed tymi mechanizmami stanowi¹ zawarte m. in. w plamce
¿ó³tej karoteinoidalna luteina i zeaksantyna. Niezbêdny element w zachowaniu zdrowia
oczu stanowi optymalne zaopatrzenie w te substancje, a tak¿e w inne komórkowe
sk³adniki od¿ywcze, takie jak: witamina C, witaminy grupy B, beta-karoten (witamina
A), inne karotenoidy, polifenole, aminokwas cysteina i inne substancje.

4.

Czy komórkowe sk³adniki od¿ywcze
mog¹ byæ pomocne przy migrenie?
O migrenie mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia z napadowymi, okresowo powtarzaj¹cymi siê, najczêœciej jednostronnymi bólami g³owy. Towarzysz¹ jej zwykle nudnoœci oraz nadwra¿liwoœæ na dŸwiêki i œwiat³o.
Przyczyn¹ czêsto powtarzaj¹cych siê bólów g³owy mog¹ byæ spazmy (skurcze) ma³ych
naczyñ krwionoœnych mózgu, które prowadz¹ do niedostatecznego zaopatrzenia
tkanki mózgu w krew, a w zwi¹zku z tym w tlen i substancje od¿ywcze. Czynnikiem
wywo³uj¹cym lub potêgujacym migrenê mo¿e byæ niedobór niezbêdnych wa¿nych dla
funkcji komórek witamin, aminokwasów i minera³ów.
Synergia okreœlonych sk³adników od¿ywczych, zawieraj¹ca m. in. aminokwas argininê,
witaminê C, wapñ i magnez wp³ywa na uwolnienie substancji u³atwiaj¹cych rozkurcz
œcian naczyñ krwionoœnych – te¿ ma³ych naczyñ mózgowych, uelastycznienie komórek
miêœni g³adkich, a w konsekwencji na poprawê ukrwienia mózgu i naturalne wygaœniêcie bólu.
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5.

Które z komórkowych sk³adników od¿ywczych mog¹ byæ pomocne
przy dolegliwoœciach menstruacyjnych?
Wiele kobiet cierpi na cyklicznie powtarzaj¹ce siê dolegliwoœci w czasie jajeczkowania
lub w dniach poprzedzaj¹cych miesi¹czkê. Mog¹ to byæ: bóle g³owy, uczucie pe³noœci,
wzdêcia brzucha, bóle piersi, depresja. Niektóre z tych dolegliwoœci s¹ wywo³ane
przez spazm miêœni g³adkich macicy. Komórkowe sk³adniki od¿ywcze, takie jak: witamina C, arginina, wapñ i magnez wp³ywaj¹ na naturalne rozluŸnienie i elastyczn¹ funkcjê komórek miêœni g³adkich macicy i ca³kowite lub przynajmniej czêœciowe ust¹pienie
dolegliwoœci. Równie¿ synergistyczne dzia³anie polifenoli z zielonej herbaty, aminokwasów: lizyny i proliny, i innych zwi¹zków pozwala na naturalny rozkurcz komórek miêœni
g³adkich macicy, wa¿ny przy dolegliwoœciach menstruacyjnych.

6.

Które z komórkowych sk³adników od¿ywczych mog¹
pomagaæ przy przeciwdzia³aniu objawom menopauzy i
zmianom fizjologicznych po menopauzie?
Menopauza jest zjawiskiem naturalnym, które musi wyst¹piæ u ka¿dej kobiety w dojrza³ym okresie ¿ycia i wi¹¿e siê ze zmianami w gospodarce hormonalnej. Menopauza i
jej objawy wystêpuj¹ w ró¿nym nasileniu i nie musz¹ byæ dokuczliwe. Nie da siê ich
wprawdzie ca³kowicie unikn¹æ, ale mog¹ one byæ zredukowane do akceptowalnego i
³atwiejszego do zniesienia stopnia, tak by dotkniête nimi kobiety mog³y bez przeszkód
prowadziæ swój codzienny tryb ¿ycia. Synergia komórkowych sk³adników od¿ywczych
zawieraj¹ca m. in. witaminê C, witaminy B6 i B12, selen i izoflawony z soji dostarcza
wa¿nych czynników wspomagaj¹cych komórkow¹ przmianê materii. Pomaga ona w
zrównowa¿eniu zmian hormonalnych i czyni ten fizjologiczny proces, przez który cierpi
wiele kobiet, ³atwiejszym do zniesienia.

7.

Które z komórkowych sk³adników od¿ywczych mog¹ pomóc przy
wrzodziej¹cym zapaleniu jelita grubego (Colitis ulcerosa) i chorobie
Leœniewskiego – Crohna (Morbus Crohn)?
Wrzodziej¹ce zapalenie jelita (Colitis ulcerosa) jest przewlek³ym procesem zapalnym
b³ony œluzowej jelita grubego i odbytu, towarzyszy mu gor¹czka i owrzodzenie. Czêstym
objawem jest wydalanie ka³u wraz z krwi¹ i rop¹. Choroba ta bardzo powa¿nie os³abia
tkankê ³¹czn¹ jelita grubego.
Choroba Leœniewskiego – Crohna (Morbus Crohn) jest przewlek³ym procesem zapalnym przewodu pokarmowego, najczêœciej koñcowego odcinka jelita cienkiego i
pocz¹tkowego jelita grubego. W przebiegu choroby powstaj¹ wrzody ograniczaj¹ce
mo¿liwoœci ch³onne œcian jelit, a w konsekwencji takie objawy, jak: biegunka, gor¹czka i
wymioty, które prowadz¹ do odwodnienia i niedoborów pokarmowych. Tak¿e w tym
przypadku tkanka ³¹czna œcian jelit ulega powa¿nym uszkodzeniom.
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Synergia komórkowych sk³adników od¿ywczych zawieraj¹ca m. in. polifenole (EGCG),
aminokwasy: lizynê i prolinê, a tak¿e witaminê C i tzw. „substancje cementowe” – glukozaminê, wp³ywa na zahamowanie procesów zapalnych œcian jelit i na odbudowê
zdrowej i elastycznej tkanki ³¹cznej. Na zdrow¹ funkcjê komórek uk³adu pokarmowego i uzupe³nienie niedoborów pokarmowych wp³ywaj¹ nastêpuj¹ce sk³adniki: glutamina, kwas foliowy, witaminy grupy B oraz enzym trawienny – bromelaina.

8.

Czy mo¿na poleciæ synergiê komórkowych sk³adników od¿ywczych
przy parodontozie i chorobach dzi¹se³?
Parodontitis jest stanem zapalnym przyzêbia. Równie¿ w tym wypadku pojawiaj¹ siê
charakterystyczne dla stanów zapalnych objawy, jak: opuchlizna i zaczerwienienie.
Dodatkowe komplikacje, jak: krwawienie z dzi¹se³, przesuwaj¹ca siê linia dzi¹se³ i
ods³aniaj¹ca siê coraz wiêksza czêœæ korzeni, rozchwianie i w konsekwencji wypadanie
zêbów charakteryzuj¹ parodontozê. W 20 wieku parodontoza, podobnie jak próchnica, rozwinê³a siê do poziomu choroby spo³ecznej.
W rozwoju tej choroby bierze udzia³ wiele czynników, jak chocia¿by: brak higieny
jamy ustnej, prowadz¹cy do gromadzenia siê w kieszonkach zêbowych resztek pokarmu i metabolitów bakteryjnej przemiany materii, wady zgryzu, zmiany hormonalne
(np. ci¹¿a) i niektóre zak³ócenia przemiany materii (np. cukrzyca).
Dodatek do dziennej diety synergii okreœlonych sk³adników od¿ywczych wspomaga w
szerokim zakresie profilaktykê tych chorób, hamuj¹c stany zapalne, wspó³uczestnicz¹c
w naturalnej syntezie i ochronie tkanki ³¹cznej. Szczególnie witamina C wykazuje efektywne dzia³anie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Ponadto, jest znacz¹cym czynnikiem w syntezie kolagenu tkanki ³¹cznej, wraz z aminokwasami: lizyn¹ i prolin¹, tak¿e
miedzi¹ i witamin¹ B6.

9.

Które sk³adniki od¿ywcze wspomagaj¹ zdrow¹ funkcjê tarczycy?
Tarczyca jest jednym z najwa¿niejszych organów przemiany materii w naszym organiŸmie. Spe³nia ona wa¿n¹ rolê w metabolizmie wszystkich organów cia³a m. in. decyduje, jak szybko spalane s¹ kalorie i zu¿ywana jest energia. Hormony tarczycy
zawieraj¹ pierwiastek œladowy jod, dlatego niedobory jodu odzwierciedlaj¹ siê w
postaci niewydolnoœci tarczycy. Dzia³anie tarczycy pogarsza siê wraz z wiekiem, dlatego dodatek do codziennej diety okreœlonej synergii mikroelementów jak: jod, witamina C, witaminy z grupy B, pierwiastek œladowy – selen wspomaga zdrow¹ funkcjê
tarczycy. Mieszkañcy po³udniowych obszarów Polski i ci, którzy nie spo¿ywaj¹ ryb, czy
dañ zawieraj¹cych skorupiaki morskie s¹ nara¿eni na ryzyko niedoborów jodu. Równie¿ zmiany hormonalne (np. menopauza) s¹ czêsto zwi¹zane z zachwianiem funkcji
tarczycy.
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10. Czy sk³adniki od¿ywcze maj¹ wp³yw na przebieg ³uszczycy?
£uszczyca jest chorob¹ zapaln¹ skóry o pod³o¿u autoimmunologicznym; przypuszcza
siê, ¿e decyduj¹cym czynnikiem odpowiedzialnym za jej rozwój jest pod³o¿e genetyczne. Jednak nie tylko – równie¿ wszelkiego rodzaju czynniki fizyko-chemiczne, te¿
d³ugotrwa³y stres, czy leki farmaceutyczne mog¹ przyczyniæ siê do wywo³ania
³uszczycy. Typowymi objawami tej choroby s¹ ostro ograniczone, czerwone, czêœciowo swêdz¹ce obszary pokryte srebrno-bia³¹ ³usk¹. Szczególnie czêsto wystêpuj¹
one w okolicach ³okci i kolan, koœci krzy¿owej i na g³owie.
W przebiegu tej choroby niezmiernie istotn¹ spraw¹ jest optymalizacja ogólnego metabolizmu komórkowego, zdrowa funkcja uk³adu immunologicznego, a tak¿e stabilna i
elastyczna tkanka ³¹czna. Dodatek do codziennej diety synergii okreœlonych komórkowych sk³adników od¿ywczych zawieraj¹cych m. in. aminokwasy lizynê i prolinê oraz
witaminê C, witaminy z grupy B, witaminy A i E jest istotnym elementem profilaktyki;
nieodzowny dla normalnej funkcji skóry i gojenia siê ran jest pierwiastek cynk.

11. Co to jest tinnitus? Czy komórkowe sk³adniki od¿ywcze komórek
mog¹ mieæ wp³yn¹æ na przebieg?
Tinnitus (szumy uszne) pojawia siê najczêœciej zupe³nie nieoczekiwanie, mo¿na go
odczuwaæ jako: szumy, trzaski, brzêczenia itd. Symptomy te prowadz¹ czêsto do ograniczenia s³uchu, równie¿ przez ich natarczywoœæ utrudniaj¹ normalne funkcje ¿yciowe.
Do z³agodzenia w znacznym stopniu lub nawet usuniêcia dolegliwoœci przyczyniæ siê
mo¿e synergia okreœlonych sk³adników od¿ywczych takich jak: aminokwas arginina,
witamina C, magnez i wapñ. Te sk³adniki od¿ywcze wp³ywaj¹ na rozkurcz i uelastycznienie komórek miêœni g³adkich.
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1.

Dlaczego wci¹¿ szerzy siê pog³oski i ostrze¿enia przed
przedawkowaniem witamin?
Powód utrzymywania tych bezsensownych pog³osek ma powód czysto komercyjny.
Przemys³ farmaceutyczny, którego miliardowy rynek leków farmaceutycznych i profity
uzale¿nione s¹ od utrzymania i dalszego rozwoju chorób, nie jest zainteresowany w
rozprzestrzenianiu, a nawet zwalcza informacje o alternatywie dla farmaceutyków. T¹
alternatyw¹ s¹ pozbawionych dzia³añ ubocznych i ogólnodostêpne sk³adniki
od¿ywcze: witaminy, aminokwasy, minera³y, pierwiastki œladowe. Substancji tych nie
mo¿na patentowaæ i w zwi¹zku z tym firmy farmaceutyczne nie promuj¹ ich, w
odró¿nieniu od substancji chemicznych (leków), których patenty gwarantuj¹ tym firmom du¿e dochody.

2.

Czy kamienie nerkowe mog¹ powstawaæ w
wyniku nadmiaru witaminy C?
Najbardziej rozpowszechnionym oszustwem przemys³u farmaceutycznego jest
pog³oska, i¿ witamina C rzekomo przyczynia siê do powstawania kamieni nerkowych.
Kamienie nerkowe zbudowane s¹ z kryszta³ów o ró¿nym sk³adzie mineralnym. Najczêœciej s¹ to sole wapniowe. Kamienie zbudowane z fosforanów wapnia rozpuszczaj¹
siê w moczu zakwaszonym witamin¹ C, w zwi¹zku z tym witamina ta zapobiega ich
powstawaniu. Natomiast kamienie w postaci szczawianów wapnia nie rozpuszczaj¹ siê
w moczu o kwaœnym odczynie. Wprawdzie witamina C mo¿e zwiêkszyæ produkcjê
szczawianu, ale jednoczeœnie zmniejsza ona powinowactwo szczawianu do wi¹zania z
wapniem, zmniejszaj¹c ryzyko tworzenia kamieni. Liczne badania zdrowych osób wykaza³y, ¿e poziom szczawianów wydalanych z moczem nie podniós³ siê zauwa¿alnie po
podaniu dodatkowych dawek witaminy C. Kamienie nerkowe powstaj¹ przede
wszystkim przez zak³ócenia w metabolizmie lub nieprawid³owe funkcjonowanie
nerek, jednak to musi stwierdziæ lekarz. Mo¿na jednak przeciwdzia³aæ powstawaniu
kamieni poprzez zmiany w sposobie ¿ywienia: picie 2 do 2,5 litra napojów dziennie
(poprawia wyp³ukiwanie kamieni), spo¿ywanie pokarmów bogatych w b³onnik i mniej-
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szej iloœci produktów miêsnych, ograniczenie spo¿ycia alkoholu i tzw. soft-drinków zawieraj¹cych du¿o fosforu, t³uszczów i cukru. Dzienny dodatek kompleksu witamin B,
magnezu i witaminy C jest równie¿ istotny.

3.

Czy przy stosowaniu komórkowych sk³adników od¿ywczych
wystêpuj¹ dzia³ania uboczne?
Nie. Sk³adniki od¿ywcze zawarte w Programach s¹ naturalne i identyczne z naturalnymi
tzn. takie, które organizm ludzki u¿ywa do przemian metabolicznych i je rozpoznaje.
Gdyby rzeczywiœcie mia³oby dojœæ do nadmiaru witamin, minera³ów lub pierwiastków
œladowych i nie zosta³yby one w pe³ni wykorzystane w przemianie materii, wówczas
substancje te zostan¹ wydalone w sposób naturalny, nie powoduj¹c skutków ubocznych.
W przeciwieñstwie do naturalnych sk³adników od¿ywczych, wiêkszoœæ stosowanych
dziœ leków to syntetyczne substancje, które produkowane s¹ w laboratoriach przedsiêbiorstw farmaceutycznych. Nie dziwnego, ¿e ludzki organizm nie rozpoznaje ich i
traktuje je jak substancje obce i toksyczne, które musz¹ byæ unieszkodliwione i wydalone. Co wiêcej, granica pomiêdzy rzeczywistym dzia³aniem medycznym i niebezpiecznymi skutkami ubocz-nymi lub wrêcz objawami zatrucia przez leki jest bardzo
p³ynna. W ci¹gu ostatnich dziesi¹t-ków lat miliony ludzi zmar³o z powodu dzia³añ
niepo¿¹danych wywo³anych przez syntetyczne leki. Przedawkowanie witamin zachodzi rzadko, w wiêkszoœci jest odwracalne i trudno zna-leŸæ prawid³owo udokumentowane dane o ich rzekomych skutkach œmiertelnych.
Nowojorska Akademia Nauk poda³a do wiadomoœci publicznej raport zbiorczy opracowany przez dr Bendich, zawieraj¹cy analizê wszystkich doniesieñ dotycz¹cych rzekomych skutków ubocznych stosowania witamin, który jasno dowodzi, ¿e witaminy s¹
wyj¹tkowo bezpiecznymi substancjami i wiêkszoœæ danych o dzia³aniach niepo¿¹danych nie znajduje potwierdzenia w faktach.

4.

Czy przyjmowanie wysokich dawek komórkowych sk³adników
od¿ywczych mo¿e prowadziæ do powa¿nych problemów?
Nie. Optymalna synergia sk³adników od¿ywczych zawiera naturalne elementy w odpowied-nich proporcjach, które s¹ niezbêdne do ró¿norodnych procesów biochemicznych zachodz¹cych w ludzkim organizmie. Tak zbalansowane zestawy sk³adników
komórkowych, których dzia³anie synergistyczne zosta³o testowane nie tylko naukowo,
ale równie¿ w badaniach klinicznych, mo¿na przyjmowaæ nawet w zwielokrotnionych
dawkach, wp³ywa to dodatnio na funkcjê ró¿nych systemów komórkowych naszego
organizmu.
Jeœli spo¿yjemy wiêcej witamin ni¿ nasz organizm w danym momencie potrzebuje,
wówczas wydali ich nadmiar w sposób naturalny i bez dzia³añ ubocznych. Naturalne
substancje od¿ywcze nie s¹ preparatami farmaceutycznymi. Od ponad 100 lat leki far-
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maceutyczne produkowane w laboratoriach chemicznych koncernów, s¹ traktowane
przez nasz organizm jako substancje nieznane, a nawet toksyczne i jako takie s¹ usuwane w specjalnym cyklu przemian zachodz¹cym w¹trobie i nerkach. Nie jest wiêc
niespodziank¹, ¿e zniszczenie funkcji w¹troby lub nerek jest najczêstszym problemem
pacjentów poddanych leczeniu farmaceutycznemu.
Przemys³ ten przy pomocy mediów jest zainteresowany w szerzeniu ró¿nego rodzaju
pog³osek na temat niebezpieczeñstwa witamin. Jest to polityka zastraszenia, której
celem jest odwrócenie uwagi od oczywistych faktów. Dotychczas nie odnotowano
przypadków œmiertelnych spowodowanych przedawkowaniem sk³adników od¿ywczych: witamin, minera³ów, czy aminokwasów, podczas gdy ka¿dego roku setki tysiêcy
ludzi umiera z powodu nastêpstw stosowania preparatów farmakologicznych. Przemys³ ten dodatkowo zataja informacje o alternatywie – tanich, skutecznych, ogólnodostêpnych i pozbawionych skutków ubocznych mikroelementach, które zagra¿aj¹
rynkowi zysków budowanych na istnieniu chorób.
Pytanie co rozumiemy przez du¿¹ dawkê jest oczywiœcie wzglêdne. WeŸmy na
przyk³ad witaminê C, której organizm ludzki nie jest w stanie wyprodukowaæ: - ta kluczowa witamina jest wytwarzana przez ka¿dy organizm zwierzêcy (wyj¹tek ma³py
cz³ekokszta³tne, œwinka morska, specjalny rodzaj nietoperza), co pozwala szybko pokrywaæ zwiêkszone potrzeby ich organizmów. Koza wytwarza ka¿dego dnia oko³o 15
000 mg – 20 000 mg witaminy C, a w sytuacjach stresowych jeszcze wiêcej. Tymczasem rekomendacje Urzêdu ds. ¿ywienia opracowane dla ludzi mówi¹ o 60 mg-90 mg
dziennie. Jednoczeœnie dieta dla ma³p (tak jak ludzie nie produkuj¹ w³asnej witaminy
C) w ZOO zawiera oko³o 2000 mg witaminy C. Badania naukowe prowadzone w
NIH w USA wykaza³y, ¿e minimalna dzienna dawka witaminy C dla zdrowych m³odych
ludzi o idealnej diecie i w warunkach bezstresowych powinna wynosiæ 220-250 mg
dziennie. Wiemy, ¿e zapotrzebowanie na t¹ witaminê wzrasta w starszym wieku, przy
stresach, zatruciu œrodowiska, chorobach i wielu innych warunkach. Kliniki medyczne
w Stanach Zjednoczonych stosuj¹ce alternatywne metody zwalczania raka podaj¹ chorym w zaawansowanym stadium raka do 200 gramów witaminy C dziennie, to jest
200 000 miligramów, do¿ylnie. Podstawy naukowe stosowania do¿ylnych dawek witaminy C zosta³y ostatnio opublikowane w czo³owym czasopiœmie Amerykañskiej Akademii Nauk. Faktem jest, ¿e dotychczas ¿aden pacjent nie zmar³ z przedawkowania
witaminy C, ale ka¿dego roku setki tysiêcy umieraj¹, poniewa¿ w ogóle nie dowiaduj¹
siê o istnieniu terapii witaminowej, b¹dŸ te¿ dowiaduj¹ siê o niej za póŸno.
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NAZWA

ROZDZIA£

PYTANIE NR

STRONA

A
Alergia ......................................................... VI.......................... 1 ...........................

27

Angina Pectoris............................................ II ........................... 2 ...........................

7

Artretyzm.................................................... II ........................... 13 .........................

13

Astma .......................................................... II ........................... 14 .........................

13

Arterioskleroza ........................................... II ........................... 1 ...........................

6

B
Beta-karoten ............................................... V........................... 3 ...........................

25

Obni¿enie ciœnienia krwi ............................. II ........................... 8 ...........................

10

Wysokie ciœnieni krwi.................................. II ........................... 8 ...........................

10

Bromelaina .................................................. V........................... 7 ...........................

26

C
Cholesterol ................................................. II ........................... 11 .........................

12

Cholesterol (przejœciowy wzrost)............... II ........................... 11 .........................

12

Chondroityny siarczan ................................ V........................... 6 ...........................

26

Choroby dziedziczne .................................. IV.......................... 3 ...........................

22

Choroby zakaŸne ........................................ II ........................... 15 .........................

14

Colitis ulcerosa (wrzodziejace
zapalenie jelita)............................................ VI.......................... 7 ...........................

29

Cukrzyca ..................................................... II ........................... 10 .........................

11

D
Degeneracja plamki ¿ó³tej........................... VI.......................... 3 ...........................

28

E
EGCG – galusan epigallokatechyny ............. V........................... 2 ...........................
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NAZWA

ROZDZIA£

PYTANIE NR STRONA

F
Foliowy kwas .............................................. V........................... 8 ...........................

26

G
Glukozamina ............................................... V........................... 6 ...........................

26

Grypa .......................................................... II ........................... 15 .........................

14

J
Jaskra........................................................... VI.......................... 2 ...........................

27

K
Katarakta ..................................................... VI.......................... 3 ...........................

28

Kamica nerkowa przez witaminê C ............ VII......................... 2 ...........................

32

Kwas moczowy ........................................... IV.......................... 2 ...........................

21

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze ................ I ............................ 2 ...........................

3

L
Leki ............................................................. III .......................... 10 .........................

20

Luteina ........................................................ V........................... 4 ...........................

25

£
£uszczyca .................................................... VI.......................... 10 .........................

31

M
Medycyna Komórkowa ............................... I ............................ 1 ...........................

3

Menopauza.................................................. VI.......................... 6 ...........................

29

Menstruacyjne dolegliwoœci ........................ VI.......................... 5 ...........................

29

Migrena ....................................................... VI.......................... 4 ...........................

28

Morbus Crohn............................................. VI.......................... 7 ...........................

29

N
Niewydolnoœæ serca.................................... II ........................... 3 ...........................

7

Nowotwory ................................................ II ........................... 5 ...........................

8

Nowotwory – chemioterapia .................... II ........................... 7 ...........................

10

Nowotwory – stabilizacja tkanki ³¹cznej..... II ........................... 6 ...........................

9
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NAZWA

ROZDZIA£

PYTANIE NR

STRONA

O
Owoce i warzywa ....................................... I ............................ 6 ...........................

5

Osteoporoza ............................................... II ........................... 12 .........................

12

P
Papaina ........................................................ V........................... 7 ...........................

26

Parodontosa / Parodontitis.......................... VI.......................... 8 ...........................

30

Pog³oska ...................................................... VII......................... 1 ...........................

32

Problemy zdrowotne przez witaminy ........ VII......................... 3 ...........................

33

Przybieranie na wadze ................................ IV.......................... 5 ...........................

22

R
Reakcje dostosowawcze ............................. III .......................... 9 ...........................

19

S
Skutki uboczne przez witaminy .................. VII......................... 3 ...........................

33

Substancje roœlinne wtórne......................... V........................... 1 ...........................

24

Synergia sk³adników od¿ywczych ............... I ............................ 4 ...........................

4

T
Tarczyca ...................................................... VI.......................... 9 ...........................

30

Tauryna........................................................ V........................... 5 ...........................

25

Tinnitus ....................................................... VI.......................... 11 .........................

27

Triglicerydy .................................................. II ........................... 11 .........................

7

W
I ............................ 7 ...........................

5

Witamina C: test na tolerancjê.................... III .......................... 8 ...........................

19

Witamina C: dodatkowe przyjmowanie ..... III .......................... 7 ...........................

18

Witamin przedawkowanie .......................... VII......................... 1 ...........................

32

Witaminy rozpuszczalne w wodzie

Z
Zaopatrzenie w sk³adniki od¿ywcze ........... I ............................ 5 ...........................

40
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NAZWA

ROZDZIA£

PYTANIE NR

STRONA

Zapotrzebowanie na witaminy
przy stresie.................................................. IV.......................... 6 ...........................

22

Zeaksantyna ................................................ V........................... 4 ...........................

25

Zapotrzebowanie na sk³adniki od¿ywcze
(zdrowi i chorzy)......................................... III .......................... 5 ...........................

16

Zapotrzebowanie na sk³adniki od¿ywcze
(przedzia³y wiekowe).................................. III .......................... 6 ...........................
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