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Vážení přátelé, předáváme Vám tento doplněný přepis přednášky Dr. Paula Claytona Ph.D, s 
přehledným konceptem řešení chronických zánětů spojených s degenerativními a civilizačními 
nemocemi. Dr. Paul Clayton Ph.D. nás seznámí s vědeckými výzkumy v oblasti výživy a před-
staví nám produkty, které mohou problémy naší populace vyřešit. Jsme si vědomi toho, že tyto 
Informace mají explozivní sílu. Prosíme vás proto, abyste s nimi nakládali citlivě a uvážlivě.  

Děkujeme za pochopení. Tým ZinzinoGroup.

Dr. Paul Clayton Ph.D. je celosvětově uznávaný vědec v oblasti výživy, 
farmakolog a vědecký poradce. Zabývá se farmakologickými účinky 
potravin a rostlinných složek na zdraví a celkovou fyzickou pohodu 
člověka. Dříve zastával funkci předsedy fóra „Jídlo a zdraví“ Královské 
lékařské společnosti (Royal Society of Medicine), v současné době je čle-
nem Ústavu pro stravování, mozkovou činnost a chování při Oxfordské 
univerzitě.

Dr. Paul Clayton Ph.D.
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Jak ukazují poslední výzkumy, degenera-
tivní nemoci tepen, srdce a další známé 
civilizační choroby NEJSOU různé nemo-
ci, ale SYMPTOMY, které jsou projevem 
jednoho hlubokého problému. Tímto 
problémem jsou chronické záněty. Jako 
vědci jsme porozuměli příčinám tohoto 
zánětu a VÍME, JAK JEJ ZASTAVIT. 

V první řadě jsou spojeny s naší stravou,  
a to především rychle zpracovanou, tzv. fast 
food stravou. 

Špatný poměr polynenasycených 
mastných kyselin Omega 6 / Omega 3

Nedostatek vlákniny

Nedostatek polyfenolů

Nedostatek betaglukanů 1:3/1:6 

CHRONICKÝ ZÁNĚT JAKO 
SPOLEČNÝ JMENOVATEL 
CIVILIZAČNÍCH CHOROB

Jaké je řešení? 

Jaké jsou  
největší problémy potravin, 
které konzumujeme? 

Přebytek AGE a ALE

Jak vznikají  
chronické záněty?
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Například Američané jsou nejvíce nemocný a medikovaný národ na světě. Pokud jde o jejich 
stravu, dvě kalorie ze tří, které zkonzumují, patří do kategorie fast food/junk food. Tato strava ničí  
imunitní systém, urychluje stárnutí a dramaticky zvyšuje riziko úmrtí na sepsi (otrava krve,  
infekční přetížení organismu), která zamořuje také ostatní orgány. Možná ani nevíte, že patří mezi 
hlavní příčiny úmrtí v dnešní době! Pokud jíte mnoho průmyslově zpracovaného jídla, výrazně si 
zvyšujete riziko předčasného úmrtí. V USA jedí mnoho ultra zpracovaných potravin, a proto se 
průměrná délka života rapidně snižuje. Nadměrná medikace často způsobuje úmrtí na vedlejší 
účinky léčiv, na předávkování, sebevraždy atd. 

Tyto problémy se netýkají jenom Ameriky, ale i Velké Británie a dalších zemí. Vzhledem k vy-
soké konzumaci průmyslově zpracovaných potravin očekáváme snižování průměrné délky života 
také ve Finsku, Německu, Polsku a v dalších evropských zemích. Společným jmenovatelem jsou 
právě chronické záněty v těle, protože tyto potraviny působí prozánětlivě. O jaké potraviny se 
jedná? Jsou to například snídaňové cereálie, sušenky, tyčinky, crackery, hamburgery apod. Žádné 
z nich nejsou v akutním smyslu toxické, ale pokud je budete dlouhodobě konzumovat, nakonec  
onemocníte a můžou vás i zabít. Proč nás kontrolní a regulační orgány před těmito druhy po-
travin neochrání? Protože jsou zkorumpované a už neslouží veřejnému zájmu. Jejich zájmem je 
chránit trh pro farmaceutický a potravinářský průmysl, který operuje s obrovskými financemi a je  
schopný zaplatit jakoukoliv částku. Doba demokracie odchází, vítejte v nové době korporatismu. 
V dnešní době vládnou lobistické skupiny, které se přesouvají z USA do Evropy. Jedná se bohužel 
o obecný proces. Nechme ale politiky a vraťme se k vědě. 

Za obrovským odvětvím potravinářského průmyslu a za spoustou vyprodukovaných potravin 
stojí jen několik málo společností a za nimi ještě méně bankovních institucí. Tyto společnosti 
nyní ruinují střední třídu. Nacházíme se ve velmi kritické situaci, a vzhledem k obrovské finanční  
zainteresovanosti těchto společností není pravděpodobné, že se situace sama od sebe změní. 
Je tedy mnohem rozumnější, abychom si pomohli sami a nečekali, že nám pomůže někdo jiný. 
Pokud tedy chceme být zdraví a ochránit před nemocemi sebe, svou rodinu, své blízké a přátele, 
nehledejme řešení u lékaře a jeho léčiv, ale spíše ve změně životního stylu. NEMŮŽEME SE 
SPOLÉHAT NA LÉKAŘE A INSTITUCE, PROTOŽE NEŘEŠÍ PŘÍČINU!
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Jaké jsou největší problémy potravin,
které konzumujeme?

1) Špatný poměr polynenasycených mastných kyselin Omega 6 / Omega 3: Zdravý poměr je dle 
vědců 3:1 a nižší, ale průměrný Evropan při současném způsobu stravování dosahuje v průměru 
15:1, což přímo zvyšuje zánětlivé procesy v organismu. 

2) Nedostatek polyfenolů: Potravinářský průmysl odstranil z potravin ochranné složky, tedy  
i polyfenoly, které působí protizánětlivě. Pokud například jablko vytváří polyfenoly, není to kvůli 
nám, ale pro vlastní ochranu. Polyfenoly jablko chrání před mikroby a před stresory, kterými jsou 
různá záření. Nejvíce jich najdeme ve slupce, která jablko chrání před vnějším prostředím, ale 
také v jádrech, protože v sobě mají uloženou DNA pro další generaci. Pokud McDonalds zpracuje 
jablko, odstraní z něj právě slupku a jádra, a tedy i polyfenoly. Zbyde jen vláknina, cukr a voda. Je 
zdravé jíst 1 jablko denně, méně zdravé je jíst denně jablečný koláč od McDonalds.

3) Nedostatek vlákniny: Také tyto složky byly z naší stravy odstraněny. Vláknina neživí nás, ale 
mikroby v našich útrobách. Pokud nekonzumujeme dostatek specifických druhů vlákniny, je náš 
střevní mikrobiom nevyvážený a důsledkem bude tendence k vyšší zánětlivosti ve střevech. 

4) Nedostatek betaglukanů 1:3/1:6: Jedná se o další složku, která byla z naší stravy odebrána, 
tentokrát z technických důvodů, při zpracování potravin. Náš imunitní systém ale nedokáže bez 
betaglukanů adekvátně fungovat a my se stáváme náchylnějšími k alergiím a ztrácíme schop-
nost bojovat s infekcemi. Pokud k infekci dojde, setrvá v nás daleko delší dobu a může vést k  
chronickému zánětu. 

5) Přebytek AGE a ALE: Potravinářský průmysl nám odebral ochranné složky a nahradil je  
chemickými AGE a ALE (konečné produkty glykace a lipooxidace). Tyto toxické složky vznika-
jí při úpravě jídla za velmi vysokých teplot, mnohem vyšších, než jaké používáme v kuchyni.  
Jedná se o velmi prozánětlivé látky! Nemůžeme se tedy divit, že v naší populaci narůstá množství  
chronických zánětů a civilizačních nemocí. Pokud k tomu přidáme skutečnost, že tato strava 
je obvykle plná nevhodných cukrů a škodlivých tuků, dostáváme velmi alarmující obraz. K jeho 
úplnosti chybí ještě jedna věc, která vše korunuje: nerovnováha elektrolytů. Celkově se naše po-
traviny vyznačují nedostatkem minerálů, s přebytkem sodíku a vápníku, ale minimálním obsa-
hem hořčíku a draslíku. Každý fyziolog ví, že nadbytek vápníku způsobuje přecitlivělost hladkého 
svalstva na impulsy, stěny tepen se smršťují a zvyšují náš krevní tlak. Dochází také ke zúžení 
průdušnic, což velmi komplikuje stav astmatiků. Podobným způsobem se zúžují porodní cesty u 
žen, což vede ke komplikovaným porodům. Naše nezdravé stravování takto pracuje proti nám v 
mnoha různých směrech. 
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Záněty v těle a jejich řešení

Zakladním faktorem způsobujícím systémový zánět je poměr Omega 6 a Omega 3 mastných 
kyselin. Pokud je vyšší než 3:1 (u Evropanů dosahuje průměrných hodnot 15:1), zvyšuje se 
riziko nemocí jako je artritida (zánět kloubů), osteoporóza (kostí), vysoký krevní tlak (tepen) a 
nemoci jater a plic. 

Dalším závažným problémem je nedostatek prebiotické vlákniny, což vede k nerovnováze 
střevního mikrobiomu. Kvůli chybějícím prebiotikům ubývají grampozitivní bakterie, které 
jsou nahrazovány bakteriemi gramnegativními. Ne všechny gramnegativní bakterie jsou 
špatné a ne všechny grampozitivní dobré, ale gramnegativní mají jednu věc společnou: při 
rozpadu produkují jedovaté látky, které zamořují prostředí našich střev a na které náš imunitní 
systém silně reaguje. Jejich toxicita je způsobena lipopolysacharidy, které tvoří hlavní složku 
jejich vnější membrány. Tato vysoce prozánětlivá látka představuje významný endotoxin.

Pokud tedy ze stravy odebereme protizánětlivé složky a prebiotika, ale ponecháme složky 
prozánětlivé, důsledkem bude systémový zánět spojený s vylučováním velkého množství  
toxických látek, které budou krevním oběhem putovat k dalším orgánům a poškozovat je. 

Na základě výzkumu souvisejícího s těmito poznatky jsme vyvinuli několik farmakologických 
nástrojů, které se dají použít jako terapeutický prostředek k řešení našich problémů. 

Pojďme si je představit ->
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Shrnutí důsledků špatného stravování:

1. Patologický poměr Omega 6 a Omega 3
2. Patologický nedostatek polyfenolů
3. Patologický nedostatek prebiotik 
  (vlákniny, které jsou potravou prospěšnou pro střevní mikroflóru)
4. Patologický nedostatek betaglukanů 1:3/1:6
5. Patologický přebytek AGE a ALE 
  (jedovaté složky v průmyslově zpracovaných potravinách) 
6. Přebytek cukrů a tuků
7. Nerovnováha elektrolytů: přebytek sodíku, nedostatek hořčíku a draslíku
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1) První z nich se nazývá BalanceOil. Jedná se o směs esenciálních Omega 3 mastných kyselin 
z mořských produktů (ryby nebo řasy) s polyfenoly. Je velmi důležité, aby se Omega 3 vždy 
konzumovaly s protizánětlivou složkou - polyfenoly - které jsou velmi silnými antioxidanty a 
zároveň olej chrání, aby neoxidoval. Díky tomu se účinná látka (Omega 3) dostane na správné 
místo, tedy do buněčné membrány. Pokud Omega 3 nejsou chráněné polyfenoly, dochází k 
jejich oxidaci a znehodnocení. Proces oxidace může probíhat přímo v lahvičce, v kapsli, nebo 
i v těle při styku s volnými radikály. Takto degradovaný olej potom ztrácí svoji vstřebatelnost 
a účinnost a může organismu dokonce škodit! Tento poznatek prosazoval již maďarský vědec 
Dr. Szentgyorgyi Albert, držitel Nobelovy ceny. Většina výrobků s Omega 3 na trhu obsahu-
je konzervant Vitamín E, aby chránil mastné kyseliny před oxidací. Bylo však prokázáno, že 
Vitamín E neumí zabránit oxidaci Omega 3 mastných kyselin při jejich užití v těle při styku 
s volnými radikály, což způsobuje jejich znehodnocení ještě před vstřebáním do buněčných 
membrán. 
BalanceOil dokáže do 4 měsíců změnit poměr mas-
tných kyselin Omega 6 a Omega 3 z prozánětlivého 
na zdraví prospěšný 3:1. V naší databázi máme více 
než 300 000 testů s poměry Omega 6 a Omega 3. 
Jedná se o největší světovou databázi tohoto dru-
hu, která nás v této oblasti řadí mezi světové exper-
ty. Pokud chce nějaký vědec tuto oblast zkoumat, 
má u nás nedocenitelný zdroj informací. Pravidel-
nou konzumací esenciálních Omega 3 s polyfeno-
ly se prokazatelně obnoví membrány všech buněk 
v těle a zastaví se tak zánětlivé procesy. Někdy k 
tomu dochází najednou, jindy postupně. BalanceOil tedy zastavuje záněty na úrovni buněk.  
Záněty ve střevech musíme řešit jinak. Proto doporučujeme kombinovat BalanceOil s dalším 
produktem, který se nazývá Zinobiotic.

Fakta o buněčné membráně:

Lidský organismus je složen z cca 50 bilionů buněk. 
Každá je chráněna buněčnou (cytoplazmatickou) 
membránou tvořenou dvojitou vrstvou fosfolipidů 
(mastnými kyselinami a proteiny). Pokud buněčná 
membrána nemá správný poměr (3:1 a nižší)  
esenciálních Omega 6 / Omega 3, narušuje to 
správnou funkci buňky. 
Vyšší poměr než 3:1 má za následek: 
a) špatnou propustnost buněčné membrány 
  - nižší vstřebatelnost živin (kyslík, glukóza, vitamíny, minerály atd.)
b) nedostatečnou látkovou výměnu, detoxikaci c) prozánětlivé prostředí v buňkách
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Vyřešení zánětu ve střevech má velký vliv na likvidaci zánětů v dalších částech těla. Pokud 
dáme do pořádku i tuto oblast, budou další možné oblasti zánětu již poměrně zanedbatelné. 
Jak fungují prebiotika obsažená v Zinobioticu? Pokud jíme zdravou stravu obsahující  
prebiotické vlákniny, které vyživují a podporují růst grampozitivních bakterií, potom máme ve 
střevech zdravý mikrobiom. Grampozitivní bakterie žijí ve vrstvě hlenu, kterou je tlusté střevo 
potažené z vnitřní i z vnější strany. Komunikují s buňkami ve stěnách střeva a vytvářejí zdravé 
prostředí.

Ultrazpracované potraviny likvidují zdravé prostředí ve střevě a tyto prospěšné grampozitivní 
bakterie nemají kde žít. Postupně jsou nahrazovány bakteriemi gramnegativními, které ničí 
hlenovitý povlak střeva a dostávají se až k jeho buňkám. Lipopolysacharidy, které tyto bakterie 
produkují, působí velmi prozánětlivě. Střevní stěna se narušuje a mezi buňkami střeva vzni-
kají mezery. Toto porušení střevní bariéry se nazývá “syndrom zvýšené propustnosti střev”.  
Odpadní a toxické látky, které měly být vyloučeny, se dostávají do krve a odsud k dalším 
částem těla, k vnitřním orgánům a do svalů. Dochází ke vzniku dalších zánětů, k nárůstu  
toxicity uvnitř těla a k problémům s tímto spojených.

Jak tuto situaci vyřešit? 

Velmi jednoduše! Stačí opět zařadit do stravy prebiotickou 
vlákninu. Tím vytvoříme příznivé prostředí pro rozvoj a růst 
grampozitivních bakterií, jejich množství několikanásobně  
vzroste a tyto bakterie začnou produkovat látky likvidující gramnegativní bakterie a postupně 
jejich množství zredukují. Dojde k obnovení zdravé mikroflóry, sníží se zánětlivá reakce a stře-
vo se zregeneruje. 

Touto prebiotickou vlákninou obsaženou v produktu Zinobiotic jsou jednoduché polysacha-
ridy, které naše tělo netráví a nedochází tedy k jejich štěpení na glukózu. Projdou tenkým 

2) Zinobiotic obsahuje 4 skupiny různých prebiotických vláknin (fruktooligosacharidy, inulin, 
1-4 betaglukan, rezistentní škrob), které byly kdysi běžnou součástí naší stravy, ale průmys-
lovým zpracováním z ní byly odstraněny. My se je nyní snažíme vrátit zpět. Molekuly těchto 
vláknin jsou vybudované v hexagonech a každý biochemik ví, tento tvar charakterizuje cukry 
nebo karbohydráty. Prebiotika jsou velmi specifický druh sacharidů. Nerozkládají se v trávicím 
traktu jako ostatní sacharidy, ale slouží jako potrava grampozitivním bakteriím, které se 
začnou množit a postupně vytlačovat bakterie gramnegativní. Tím dochází ke snížení množství  
lipopolysacharidů a k redukci zánětů ve střevech. Grampozitivní bakterie dělají i další prospěšné 
věci. Při svém růstu vytvářejí kyselinu máselnou, která má velmi silné protizánětlivé účinky  
a účinně likviduje rakovinné buňky. 
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střevem až do tlustého střeva, kde vyživují střevní mikrobiom. Prvním typem vlákniny jsou 
fruktooligosacharidy (FOS), které mají velmi malé molekuly. Užíváme je opatrně, protože k  
nastartování určité reakce stačí malé množství. Další vlákninou je inulin, který vypadá podobně 
jako FOS a navíc obsahuje fruktózu. Třetím druhem vlákniny je 1-4 betaglukan, který získáváme 
z obilnin. Poslední, čtvrtý druh vlákniny je rezistentní škrob ze zelených banánů. Jedná se  
o nejpomalejší z prebiotických vláknin, jeho molekula je mnohem větší a komplexnější a dostane 
se tedy až do poslední části tlustého střeva. 

Proč jich potřebujeme tolik? Důvod je jednoduchý: každý druh vláknihy vyživuje mikrobiom  
v jiné části střeva. Při pohybu potravy se jednotlivé složky postupně zpracovávají, a tak nejmenší 
fruktooligosacharidy živí bakterie v první části střeva, hned za prvním ohybem. Ve vodorovném 
tračníku přichází ke slovu inulín, dále pak prebiotika na bázi 1-4 betaglukanů, a nakonec se do 
poslední části tlustého střeva dostává rezistentní škrob. Tímto způsobem pozitivně ovlivňujeme 
mikrobiom v celé délce tlustého střeva a tento stav je i z dlouhodobého hlediska udržitelný.

1. Fruktooligosacharidy (FOS)
2. Inulin

Prebiotické vlákniny v produktu Zinobiotic působí komplexně v celém 
tlustém střevu a slouží jako potrava pro grampozitivní bakterie.

Legenda k obrázku:

3. Beta glukany 1:3/1:4
4. Rezistentní škrob 
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Co to znamená pro naše zdraví?

Konzumace prebiotik snižuje podle Světové zdravotnické organizace riziko předčasného  
úmrtí o 30 %. Konkrétně u rakoviny střev o 25 % a rakoviny prsu o 20 %. Prebiotika snižují 
riziko i dalších druhů rakoviny, například rakoviny jater. Také riziko infarktu se snižuje o 25 %. 
Protože se jedná o hlavní příčiny předčasného úmrtí v dnešní době, vidíme v konzumaci  
prebiotických vláknin velmi účinnou pomoc. Podle světové zdravotnické organizace se do-
poručuje konzumovat minimálně 25-29 g vlákniny za den a u toho bychom měli začít! Ve 
skutečnosti by ale této prebiotické vlákniny mělo být více. Každých 8 g navíc snižuje riziko 
předčasného úmrtí o 5 – 27 %! Je zde větší procentuální rozpětí, které závisí na druhu rizika. 

Zásadním problémem je velmi malé množství vlákniny v naší stravě. Řečeno v číslech, 
9 z 10-ti lidí nekonzumuje ani minimální množství vlákniny doporučené Světovou  
zdravotnickou organizací! To jsou velmi závažná fakta, která by měla vést ke změně našich 
stravovacích návyků!

Jídla obsahující dobrý zdroj těchto prebiotických vláknin jsou: celozrnné pečivo, obilniny, 
brambory ve slupce (neloupané) a pak ovoce a zelenina. Světová zdravotnická organizace 
říká, že bychom neměli jíst loupané brambory. Existují různé druhy vláknin. Nerozpustná 
vláknina jako je celulóza a ligniny střevem prochází, zlepšuje střevní peristaltiku, ale nemá 
žádný vliv na střevní mikrobiom. Rozpustná, prebiotická vláknina ve vodě bobtná, navozuje 
pocit sytosti, zpomaluje vstřebávání živin a uvolňování cukru z potravy, ale hlavně vyživuje 
střevní bakterie. Této vlákniny bychom měli konzumovat alespoň 20 g denně. Taková denní 
dávka dokáže přeměnit vnitřní prostředí střeva z gramnegativního na grampozitivní.

Podle jedné studie z Velké Británie bychom mohli z 50% předejít onemocněním srdce, kdy-
bychom konzumovali více Omega 3 mastných kyselin, ořechů, ovoce a zdraví prospěšných 
celozrnných výrobků. Pokud se podíváme na toto doporučení blíže, potom vidíme, že se 
v podstatě jedná o Omega 3 mastné kyseliny, polyfenoly a prebiotické vlákniny. Pokud se 
vrátíme ke konzumaci výše zmíněných potravin, získáme velkou míru ochrany. Samozřejmě 
jsou důležité i jiné věci: přestat kouřit, nepít mnoho alkoholu, cvičit a dopřát si přirozený po-
hyb. 
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3) Xtend 

Další problematickou oblastí je břišní tuk (abdominální nebo také viscerální). Sám o sobě je zdro-
jem zánětu a navíc na něj útočí makrofágy (bílé krvinky), které přitom produkují prozánětlivé 
látky. Velké břicho tedy přináší zvýšené riziko cukrovky, onemocnění srdce a další problémy. 

BalanceOil ani Zinobiotic nám s viscerálním tukem nepomohou. Proto jsme vytvořili Xtend, 
který obsahuje fytonutrienty a polyfenoly, které zastaví zánětlivou reakci v této části těla. 
Jedná se například o několik druhů vitamínu E (tokoferoly), karotenoidy (lykopen, lutein  
a zeaxantin z rajčat, avokáda). Další účinnou a protizánětlivou složkou je antioxidant oleuro-
pein (polyfenol) obsažený v olivách. Zastavili jsme tedy zánět i v této třetí části těla, ale zbývá 
nám ještě jedna oblast - ústní dutina. Předpokládám, že si každý den čistíte zuby. Pokud při 
vyplivnutí pasty vidíte i malé kapičky krve, znamená to, že u vás probíhá zánětlivé onemocnění 
dásní, které je předstupněm paradentózy. 

Žádný z farmakologických nástrojů, o kterých 
jsme již hovořili, zde neúčinkuje. Zánět v ústech 
může vést k nepříjemným problémům. Některé 
toxiny se přes čichové centrum dostávají do 
mozku, a proto se domníváme, že tyto záněty 
souvisejí například s Parkinsonovou chorobou. 
Protože toxiny produkované zánětem zároveň 
polykáme, může paradentóza a její před-
stupně zvýšit riziko rakoviny slinivky, vysokého 
krevního tlaku a rakoviny prsu. Jako vědci jsme 
dlouho hledali nástroj, který by nám s tímto druhem zánětu pomohl. Nakonec jsme ho našli  
v oceánu, v jedlé mořské řase. V některých zemích, jako je Japonsko nebo Korea, se mořské 
řasy běžně konzumují. V Irsku, které je k nám blíže, je lidé sbírali a vpékali do chleba. 

Tyto národy spojuje jeden společný rys: velmi kvalitní chrup. Jedním ze známých a vel-
mi užitečných druhů mořské řasy je Ascophyllum nodosum. Obsahuje specifické molekuly  
s názvem fukoidany, které se při konzumaci uvolňují do slin a do krve. Ve slinách fungují po-
dobně jako teflon, který obalí zuby a krčky, aby se na nich bakterie neudržely. Tímto se ome-
zuje tvorba zubního plaku nebo kamene, krvácení se zastavuje a stejně tak i zánět. Fukoidany 
jsme také přidali do produktu Xtend. Máme tedy vyřešené čtvrté a poslední ohnisko zánětu  
v těle, takže se celkový zánětlivý proces zastavuje, nebo se alespoň výrazně sníží. 
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SHRNUTÍ 
 
Tři základní produkty  
pro systematickou eliminaci chronických zánětů:

1) BalanceOil - kombinace mastných kyselin Omega 3 s polyfenoly. Řěší příčinu zánětů a ob-
novuje buněčnou (cytoplazmatickou) membránu. Funkční buněčná membrána pak může na-
vodit zdravé prostředí uvnitř buněk i v mezibuněčném prostoru. 
2) Zinobiotic - prebiotický komplex vláknin vyživující náš mikrobiom, který tlumí záněty ve 
střevech, chrání střevní výstelku a vytváří ve střevech zdravé prostředí.
3) Xtend - tlumí záněty v oblasti břicha způsobené viscerálním tukem a záněty v ústní du-
tině. Zároveň doplňuje důležité mikroživiny, které z našich potravin vymizely nebo jich máme  
nedostatek.

1) Pokud je poměr Omega 6 / Omega 3 vyšší než 3:1, znamená to stav zvýšené zánětlivosti  
v těle. V první fázi ještě nepůsobí závažnější škody, pouze vyvolává nepříznivé reakce (edém). 
Pokud však v těle chybí protizánětlivé polyfenoly, dochází k likvidaci nitrobuněčných lyzozomů, 
které produkují destrukční enzym MMP (matrix metaloproteináza), který už způsobuje vážné 
problémy. V první fázi je tedy nejdůležitější poměr Omega 6/Omega 3 (měl by být 3:1 a nižší).
 
2) Nedostatek polyfenolů, které: 
a) blokují destrukční enzymy MMP (matrix metaloproteinázy)
b) regulují nebo omezují činnost genu, který podporuje tvorbu destrukčních enzymů MMP, 
takže se snižuje jejich množství a jsou méně aktivní.

Na vzniku chronického zánětu se zásadním způsobem podílejí dva faktory:
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Jak probíhá proces destrukce tkání? 

1) Moderní, průmyslově zpracované potraviny obsahují mnoho Omega 6 mastných kyselin  
a jejich poměr Omega 6/Omega 3 bývá 15:1 a vyšší. Tím se přímo narušuje funkce buněčných 
membrán. 
2) Polyfenoly byly z naší stravy téměř odstraněny a nechrání tedy vnitřní prostředí buňky proti 
volným radikálům a neblokují MMP (destrukční enzym) ani gen, který podporuje jeho produk-
ci. Následkem je zvýšená produkce MMP, který ničí naše tkáně a mezibuněčný matrix. Tento 
matrix je jako síť, která udržuje buňky na správných místech (strukturální integrita), jinak by 
se naše tělo rozpadlo! (Jedná se např. o kolagen, elastin, a další látky, které dávají formu a 
soudržnost tkáním a pomáhají buňkám komunikovat a spolupracovat). 

S některými příklady působení těchto enzymů jste se už možná setkali, protože jsou produ-
kovány masožravými bakteriemi. V extrémních případech infekce dochází k rozežrání tkáně, 
kůže, svalů, chrupavky nebo mozkových buněk. Naprosto stejné destrukční enzymy uvolňují 
do těla chronické záněty. Tento proces destrukce buněk způsobený MMP je často nesprávně 
zaměňován za přirozený projev stárnutí. Projevuje se s menší razancí a pozvolna, takže 
poškozování tkání přičítáme věku. Prvořadou příčinou je ale nesprávný poměr Omega 6 / 
Omega 3, který vede k celé řadě zdravotních problémů a nemocí: 

1) Postižení kostí (osteoporóza)
2) Poškození chrupavek (artróza)
3) Postižení cév (vysoký krevní tlak, ateroskleróza - kornatění tepen, křečové žíly, hemeroidy)
4) Postižení mozku (neurodegenerativní nemoci: Alzheimer, Parkinson) 
5) Postižení dalších tkání (nádorové buňky, metastáze) 
6) Zrychlené stárnutí

Víme tedy, co tento proces destrukce buňek a tkání způsobuje, jaké zdravotní problémy se  
s ním pojí a jak urychluje stárnutí. Co s tím můžeme udělat?

V prvním kroku by bylo dobré zjistit, jaký máte poměr Omega 6 / Omega 3. Díky jednoduchému 
testu z kapky krve (tzv. BalanceTest) je to velmi jednoduché. Test si můžete udělat sami  
a vzorek zaslat do laboratoře VITAS Analytical Services se sídlem v Norsku. Tato nezávislá 
laboratoř spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a je držitelem certifikátu 
osvědčených výrobních postupů (GMP), s 20-letou zkušeností v provádění špičkových chro-
matografických vyšetření s využitím nejmodernějších technologií. BalanceTest je schváleným 
výrobkem pro “in vitro” diagnostiku odebráním krevního vzorku v domácích podmínkách. 
Jedná se o krevní test prováděný metodou suché krevní kapky (DBS) a poskytuje přesné údaje 
o hladině mastných kyselin, jež odráží složení tuků ve vaší potravě. Proces analýzy vzorků je 
zcela anonymní. 
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Na stránkách zinzinotest.com se během cca 3 týdnů dozvíte své výsledky. Pokud jsou vaše 
výsledky špatné, můžete je zlepšit užíváním BalanceOil s polyfenoly. Tento produkt vám 
pomůže získat správný poměr Omega 6 / Omega 3 v rámci cca 100 - 120 dní. 

Co dál? 

Xtend. Důležité je také doplňovát živiny. Průmyslově zpracovaná strava nám škodí nejen svým 
prozánětlivým působením. Je uměle ochuzována o důležité živiny a navíc jsou už základní su-
roviny na živiny chudé, protože naše půda je vyčerpaná. Kdybychom chtěli dát všechny živiny, 
které potřebujeme, do jedné tablety, byla by opravdu velká. Proto jsme denní dávku produktu 
Xtend rozdělili do 4 tablet. Xtend vypadá jako obyčejná vitamínová nebo minerální tableta. 
Obsahuje látky, které se nacházejí v mnoha jiných vitamínových a minerálních doplňcích. Vel-
mi důležitá složka je vitamín K2, který brání srdeční kalcifikaci a pomáhá udržovat integritu 
kostí. Základem jsou tedy běžné složky, které obsahuje většina kvalitních doplňků stravy. Na 
tento základ jsme ale postavili další patra. 

Prvním patrem jsou různé fytonutrienty - látky, které rostliny vytvářejí pro své zdraví a na 
ochranu. Například různé formy vitamínu E. Většina vitamínových doplňků obsahuje pouze 
jednu z jeho forem - α-tokoferol - ale lidské tělo potřebuje všechny, protože každá vykonává 
jiný úkol. Některé formy účinně likvidují škody na buněčných membránách, jiné ničí rakovinné 
buňky. Nejlepších výsledků dosáhneme tehdy, pokud je užíváme společně. 

Další důležitou látkou jsou karotenoidy. Také zde máme různé druhy: známý je beta-karoten, 
ale možná jste slyšeli i o alfa-karotenu, který je účinný při zabíjení rakovinných buněk.  
Zeaxanthin a lutein chrání vnitřní prostředí oka a brání úbytku zraku – obvyklý jev u velkého 
množství pacientů. Máme zde také lycopen, který se nachází ve vodním melounu a rajčatech 
a působí proti rakovinným buňkám v různých tkáních - např. v prsu. Pokud vás tato problema-
tika zajímá, můžete navštívit https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/. Když zadáte kterýkoliv 
z těchto fytonutrientů, najdete na stránkách NCBI stovky studií.

V dalším patře se nachází celé spektrum polyfenolů (antioxidantů), z nichž 4 druhy jsou 
rozpustné ve vodě a 3 v tucích. Každý z nich se v těle chová trochu jinak a také se dostává 
do různých míst. Máme je zde všechny, protože chceme protizánětlivou ochranu rozšířit do  
nejrůznějších částí těla. V přípravku Xtend jsme všechny tyto specifické složky zkombinovali s 
běžnými vitamíny a minerály.
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Jaký má tento koncept vliv 
na naše životy a zdraví?

Jak jsme si řekli, máme vědecké studie a také historická data. Děláme pokusy na myších, které 
žijí pouhých 18 měsíců, což znamená, že je můžeme lépe zkoumat a je to méně nákladné.  
Zkoušíme podle tohoto konceptu upravit jejich stravu a vidíme, že se jim délka života prodlužuje 
o 11 procent, což by u lidí znamenalo asi 8 let. Myši jsou také chytřejší, jejich mozky lépe pracují, 
2x rychleji se učí, a když zestárnou, nemají žádný úbytek kognitivních funkcí. Když jsme tyto 
pokusy opakovaly na myších, které byly geneticky upravené a jejich DNA byla podobnější nám 
lidem, jejich délka života se prodloužila o 28 procent.1 Pokud to převedeme na lidské životy, 
představovalo by to asi 20 let. Nebudeme Vám slibovat dalších 20 let života, to by bylo velmi 
hloupé. Nelze to přímo převést z myší na lidi, je to jen ukazatel. Zcela realisticky ale můžeme 
prohlásit, že nám to pomůže prodloužit aktivní délku života cca o 10 let. Tento program jsem 
sám dlouho provozoval. Moje váha a fyzická kondice se příliš nezměnila od doby, kdy jsem pro-

Máme zde však ještě prostor pro další patra, kde se nacházejí dvě velmi zajímavé složky. Tou 
první jsou betaglukany 1-3/1-6, důležité pro fungování vrozeného imunitního systému. 

Nedávno jsem předsedal vědeckému týmu ve společnosti, která investovala 300 milionů dolarů 
do výzkumu molekul betaglukanu 1-3/1-6. Jedná se o nejefektivnější prostředek k pozitivní 
modulaci a posílení imunitního systému. Přidáváme k němu rhodanid (jiný název pro kyanid), 
což je látka získávaná z brokolice. V malých dávkách se jedná o esenciální živinu, velmi důleži-
tou pro funkci imunitního systému. Tyto látky pomáhají chránit oči, uši, krk, ale i dýchací cesty 
a trávicí ústrojí. U většiny lidí betaglukany bez rhodanidu dostatečně nefungují. Dříve jsme je 
konzumovali ve stravě, ale průmyslovým zpracováním byly z naší potravy odebrány. A my je 
takto vracíme zpět. 

Každoročně absolvuji až 100 přeletů přes Atlantický oceán, což je velmi nezdravé. V letadle 
cestujeme v podstatě v “uzavřené nádobě”, mnoho lidí je nemocných, dýcháme stejný vzduch  
a ve výšce 10 km nad mořem jsme vystaveni radiaci. Jediný let přes Atlantik znamená pro 
člověka takovou zátěž jako plné vyšetření rentgenem. Snižuje se funkce imunitního systému a 
řada lidí po těchto dlouhých cestách onemocní. Cestuji takto už mnoho let a nikdy jsem nebyl 
vážněji nemocen, maximálně pociťuji určité symptomy začínající nemoci, jako je bolest v krku, 
které ale vždy do 24 až 48 hodin zmizí. Takto by měl imunitní systém fungovat. 

To by tedy bylo třetí patro a čeká nás patro čtvrté. Zde jsou mořské řasy, o kterých jsme již 
mluvili, a které nás chrání před záněty v ústech. To je zatím vše, ale další výzkumy jsou na cestě. 
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moval. Můj reakční čas se od té doby nezměnil. Moje paměť je pořád stejná, nepozoruji žádné 
zhoršení. Můj krevní tlak je stále 120/70. Je mi téměř 70 let. Proces stárnutí lze zastavit a 
spousta mých kolegů učinila něco podobného. Se společností Zinzino AB spolupracuji proto, 
že jsem chtěl tyto postupy a informace z výzkumů a laboratoří přinést mezi běžné lidi. Mojí 
ambicí je zruinovat farmaceutický průmysl. Naučit vás, jak být natolik zdraví, abyste jej vůbec 
nepotřebovali. Útočíme tady na finanční zájmy velmi dobře vyvinutého a nebezpečného 
průmyslového odvětví.

ZinoBiotic/ MIKROBIOM
Nicméně, vraťme se k mikrobiomu. Pokud nepřijímáme dostatek vlákniny pro výživu gram-
pozitivních bakterií, převládnou v našich střevech gramnegativní bakterie a to vede k dalším 
problémům: 

1) v trávicím traktu: inzulínová rezistence, nechutenství, potravinové intolerance
2) v mozku: Parkinsonova choroba, deprese,
3) v dalších oblastech: slabá imunita, alergie, autoimunitní onemocnění

Dosavadní výzkumy ukazují na vztah střevního mikrobiomu k inzulínové rezistenci - tedy 
k cukrovce 2. typu, k nemocem srdce a cév, ale také k problémům s ADHD a s autismem, 
podobně jako k depresím a úzkostným stavům. Moderní stravování podporuje množení 
gramnegativních bakterií, které produkují LPS - silně prozánětlivý lypopolysacharid. Strava  
s dostatkem prebiotických vláknin posouvá mikrobiom k převaze grampozitivních bakterií - 
tedy ke snížení produkce LPS. 

Odhaduje se, že buňky v našem těle jsou jen ze 45 % lidské a 55 % tvoří mikroby, z nichž větši-
na žije v tlustém střevě. Tyto mikroby se vyvinuly pro život uvnitř nás a my jsme na nich vývo-
jově závislí. Je tedy důležité, abychom si náš střevní mikrobiom udržovali ve zdravé rovnováze. 

Otázka: Proč používáme ve svých výrobcích prebiotika 
a nikoliv probiotika (kmeny mikroorganismů)? 

Všichni známe probiotika. V obchodech je hodně produktů, které se chlubí tím, že obsahu-
jí mnoho mikrobiálních kmenů. Jedná se ale o bakterie, které vyrostly v umělém prostředí,  
sterilním, kontrolovaném a bezproblémovém. Jsou jako bohaté zhýčkané děti, které si v 
divokém prostředí střeva neumí poradit. I kdybychom jich snědli obrovské množství, řádově v 
miliardách, bylo by to stále jako kdybychom postavili několik teenagerů proti ozbrojené čínské 
armádě. V praxi to znamená, že jakmile přestaneme probiotika užívat, bakterie vyhynou..3 

Pro střevní mikrobiom jsou nejdůležitější potravou prebiotické vlákniny. (Zinobiotic obsa-
huje z prebiotických vláknin fruktooligosacharidy (FOS), inulin, 1-4 betaglukany, rezistentní 
škrob). Naše střeva obsahují grampozitivní bakterie v trávicím traktu, které sice hladoví, ale 
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jsou odolné a dokáží přežít. Stačí jim poslat zásoby potravy a podpořit je, aby se mohly rozvíjet, 
rozmnožovat a postupně vytlačovat bakterie gramnegativní.

Skin Serum (Kožní sérum)

LeanShake

LeanShake vyživuje tělo, dodává pocit syto-
sti, snižuje tukovou tkáň a obsahuje prebioti-
ka. Můžeme ho využít při snaze zhubnout, ale 
také pro budování svalové hmoty. LeanShake je 
bohatý na bílkoviny i vlákninu a obsahuje vita-
míny, minerály a řadu dalších živin. Neobsahuje 
lepek ani sóju a má velmi nízký glykemický in-
dex. Všechny příchutě jsou čistě přírodní. 

Všichni chceme dobře vypadat a vnější vzhled je pro nás velkou 
motivací. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli Skin Serum. Opravu-
je extracelulární matrix (ECM), vrací kůži elasticitu, sílu a hy-
dratuje. Při zvýšené zánětlivosti v těle spojené s nedostatečnou  
výživou na buněčné úrovni ztrácí kůže elasticitu, hydrataci a 
zdravý vzhled. Skin Serum pomáhá regenerovat extracelulární 
matrix v kůži, přispívá k obnově kolagenu, ale i dalších součástí 
kožních buněk. Používáme například kyselinu hyaluronovou, 
exktrakt z měsíčku lékařského a zajímavý je i microbeads, který 
zabraňuje fyzickým změnám při stárnutí kůže a vyhlazuje vrásky.  

Možná znáte látku microbeads, která byla zakázána, protože 
obsahuje plastové složky a znečištuje životní prostředí. Já jsem 

s týmem australských vědců vytvořil microbeads, který není syntetický, ale je založený na látce 
obsažené v mořské řase, takže při rozkladu životní prostředí nijak nenarušuje. Máme zde i další 
zajímavé aktivní látky: polyfenoly z oliv, mix. vitaminů E, 1-3/1-6 betaglukany, beta-karoten 
atd. 

Tyto složky posilují kůži a zabraňují škodám způsobeným ultrafialovým zářením. Zkoumali jsme 
jeho účinky u skupiny lidí, která Skin Serum používala po dobu 60 dní, a bylo vidět výrazné 
zlepšení elasticity kůže oproti kontrolní skupině s placebem. Při kombinaci kožního séra s 
užíváním BalanceOil a Xtendu dochází k dalšímu 30% zlepšení, což představuje v kosmetickém 
průmyslu rekord! Tyto prostředky působí synergicky a výsledkem je výrazné zlepšení vzhledu 
kůže a její kvality. 
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Deprese a úzkosti:

Poslední kapitola, na kterou se podíváme, jsou deprese a úzkosti. Představují jeden z 
hlavních globálních problémů. Jsou velmi rozšířené a způsobují mnohá další onemocnění! 
Co nám na tyto problémy řekne lékař? Udělá to, co ho naučili: předepíše antidepresiva. Tyto 
velmi nebezpečné léky jsou ve skutečnosti neefektivní, pomalé a jedovaté. U více než 50 % 
pacientů se v případě vynechání nebo přerušení objevují silné nežádoucí účinky. U mnoha 
pacientů, jejichž organismus neumí tyto “léky” odbourávat, se začnou rozvíjet sebevražedné 
sklony.

Co potom léky, které používáme k léčbě úzkostí? 

Jsou velmi návykové a bylo prokázáno, že zvyšují pravděpodobnost vzniku demence. 
Tyto léky tedy nejsou tou nejlepší volbou. Zjistili jsme, že řešením může být šafrán  
(Crocus sativus). Tato rostlina byla známá již v dávné historii (Persie) a pro své pozitivní 
účinky na psychiku se využívala k léčení psychických stavů, které dnes označujeme jako 
deprese a úzkosti. V Iránu tuto bylinu zkoumali a existuje o ní mnoho studií,2 které dokazují, 
že šafrán je stejně účinný jako dnešní chemické léky! Šafrán je tedy klíčovou složkou pro-
duktu Viva a chemické léky v mnoha ohledech předčí: není jedovatý, nemá žádné vedlejší 
účinky ani při přerušení užívání a na rozdíl od antidepresiv, které většinou potřebují 1 měsíc, 
než začnou působit, stačí tomuto produktu 24 hodin! 
Přestože jsou účinky šafránu na deprese  
a klinické úzkosti velmi dobře popsány  
v medicínských zdrojích a literatuře, nesmíme 
to o něm tvrdit, protože deprese a úzkos-
ti jsou medicínské termíny označující nemoc. 
Jako klinický vědec jsem proto v roce 2018  
inicioval studii, ve které jsme prokázali, že tato 
bylina je velmi dobrá pro zlepšení špatné nálady  
a špatná nálada zde není nic jineho než lehký 
případ deprese. Technicky vzato se u špatné 
nálady nejedná o nemoc, proto můžeme taková tvrzení učinit. Tímto naše studie prokázala, 
že produkt Viva velmi účinně pomáhá při depresích a úzkostech. V minulosti vyšla studie, 
která byla zaměřena na děti a prokázala u dětí stejné výsledky jako u dospělých. Protože je 
Viva zcela bezpečným přírodním produktem, můžeme ji užívat libovolně dlouho. Dá se uží-
vat také preventivně, v období těhotenství a je vhodná i pro děti. Stejně jako všechny ostatní 
produkty Zinzino AB, také tento produkt je důkladně testován a patentově chráněn.
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To, o čem jsme hovořili, není jen o výživě nebo pouze o medicíně. Pohybujeme se na poli, které 
tyto dvě oblasti propojuje. Říkáme mu farmakologická výživa. Když jsem s tímto termínem 
před 25 lety poprvé přišel, moji kolegové vědci pro něj neměli pochopení. Já jsem ale už tehdy 
věděl, jaký význam bude mít termín farmakologické doplňky stravy. Dnes, o 25 let později, jsou  
oddělení zabývající se farmakologickou stravou nebo vědou o výživě na různých světových uni-
verzitách běžné a tato oblast se stala respektovanou vědou.” “Zinzino AB je jediná společnost, 
která mi dala možnost tyto myšlenky a výsledky výzkumu proměnit v realitu. Řekl jsem vám tu 
hodně věcí a učinil celou řadu prohlášení. Možná mi věříte, možná ne. Pokud mi věříte, zkuste 
se otestovat a učinit potřebné kroky k rovnováze ve vašich životech. Pokud zjistíte, že Zinzino 
koncept funguje, měli byste o něm říci svým známým, kamarádům a rodině, protože jim můžete 
velmi pomoci.”

Stačí vyvážená strava?

Konvenční multivitamínové a multiminerální tablety pokrývají doporučené denní množství těch-
to mikroživin, ale chronický zánět nijak neomezí. Proto také výsledky studií, které se těchto 
přípravků týkají, neukazují, že by pomáhaly řešit degenerativní choroby související se stár-
nutím. Mnoho esenciálních a částečně esenciálních mikroživin, které potřebujeme k udržení 
zdraví, také dosud nemá stanovené doporučené denní dávky. Potřebujeme např. kyanogeny, 
karotenoidy (a nejen beta-karoten), xantofyly, polyfenoly, donory methylové skupiny a alespoň 
4 typy vlákniny, ale výčet by mohl ještě pokračovat.
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Výživoví poradci tzv. staré školy a neinformovaní lékaři stále opakují fráze o tom, že vše, co 
potřebujete, získáte vyváženou stravou. To bezpochyby platilo dříve, ale dnes už nám tato 
informace nepomůže a dokonce ani není přesná.

Všechno, co potřebujete, získáte z vyvážené stravy, pokud sníte denně více než 3500 
kalorií a zkonzumujete hodně ovoce, zeleniny, kvasnic, kuřecích jater a tučných ryb. 
Ovšem v dnešní době zpracovaných a ultrazpracovaných jídel se takové věci nejedí.  
Málokdo z nás také zkonzumuje jídlo v energetické hodnotě 3500 kalorií za den. V dnešním  
nízkoenergetickém životním stylu by to rychle vedlo k nadváze a obezitě. V populaci 
převážně sedících lidí s malým výdejem energie se za normu považuje 2000–2500 kalorií 
denně. Proto nemůžeme získat vše potřebné pro dlouhodobé zdraví ani z vyváženého 
jídelníčku.

„Vyvážený jídelníček“ možná zabrání náhlému vyčerpání důležitých látek, ale nepřinese 
nám dostatek mikroživin a rostlinných prvků, které potřebujeme. Nedokáže nás tedy 
ochránit před chronickým zánětem a degenerativním onemocněním. 

Jednoduchou pravdou je, že jíme mnoho jídel s nízkou koncentrací živin, ale nejíme 
jich dost, abychom z potravy získali vše, co potřebujeme. Doplňky výživy se tak stávají  
nepostradatelnými. Aby účinkovaly, musí obsahovat mnohem více než jenom seznam vita-
mínů a minerálů. Musí nám poskytnout harmonické spektrum mikroživin a rostlinných látek, 
které se ale nevejdou do jediné tablety - tedy pokud nemá velikost golfového míčku. Musí 
se rozdělit do více dávek. Ideálně by se měly konzumovat v různých časech dne, s jídlem, 
aby se zajistil optimální příjem a zpracování. Ani to však nebude stačit, pokud je nedoplníte 
rybím tukem a vlákninou. Jejich účinné dávky se nevejdou do tablety či kapsle a vyžadují 
různé způsoby podávání - ať už v tekuté či práškové podobě nebo jako součást jídla.

Z běžných A–Z multivitamínům, které stravu rozšiřují jen mírně, můžeme zmínit:

1. Základ z různorodé směsi rostlinných živin. Měl by obsahovat lykopen, α- a β-karoten, 
lutein, zeaxanthin, všech 8 forem vitamínu E a polyfenoly rozpustné ve vodě i v tucích.
2. Rozšíření, které by podpořilo vrozenou imunitu. To je důležité, protože pokud výrazně 
potlačujeme zánět, mohlo by to teoreticky vést k ohrožení imunity.

Vrozená imunita je pro naše zdraví mnohem důležitější než adaptivní imunita a můžeme 
ji rozdělit na dvě formy obrany – buněčnou a humorální. Důležitými látkami jsou zde 1-3, 
1-6 betaglukany (odvozené z pekařského droždí) a kyanogen z brokolice nebo extrakt z  
jablečných semen, které podporují buněčnou i humorální složku vrozené imunity. 

Neméně důležitý je přiměřený pohyb, který mimo jiné rovněž působí protizánětlivě. Běžně 
se doporučuje cvičit půl hodiny denně, pět dní v týdnu. Tak, abyste dosáhli zrychlení tepu. 
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Umožněte vrozené imunitě vypořádat se s jakoukoli infekcí.

Pokud se do těla dostane škodlivý mikroorganismus a bezprostřední odpověď na infekci nestačí 
k vypořádání se s hrozbou, patogen může přežít. Tělo se poté přepne na chronickou odpověď 
vůči zánětu, která zvýší pravděpodobnost progresivního porušování tkání, což vede k degener-
ativním chorobám. To je důvodem, proč špatná ústní hygiena a následný chronický zánět dásní 
souvisejí s chorobami srdce. Je tedy důležité zajistit, aby rychlá imunitní odpověď efektivně  
a plně zničila infekci. Nejefektivnější a přírodní cesta zlepšení imunity je užívání 1-3, 1-6 beta 
glukanů. Jedná se o polysacharidy odvozené z droždí, u nichž bylo ověřeno zlepšení efektivity 
imunitního systému proti bakteriím a virům.

1-3, 1-6 beta glukany (tedy jiné látky než 1-3, 1-4 beta glukany v ovsu a dalších obilninách) byly 
testovány na zvířecích modelech ohledně působení na široké spektrum patogenů od E. coli až 
po viry chřipky, a dokonce smrtící bakterii způsobující anthrax. 

Ucelený souhrn látek působících protizánětlivě pomůže bránit se chronickému zánětu. Dopl-
něk stravy obsahující 1-3, 1-6 beta glukan a kyanogen zlepšuje rychlou odpověď imunitního 
systému. Kombinace má potenciál omezovat degenerativní, infekční a alergická onemocnění.

 
-----

Takováto míra cvičení snižuje pravděpodobnost srdečních obtíží, rakoviny, diabetu a demence. 
Na druhou stranu to můžete i přehnat. Intenzivní cvičení může vyvolat zánět a zvýšit hladinu 
volných radikálů. Nezapomínejte případné negativní účinky vyrovnávat protizánětlivými do-
plňky stravy, aby se zrychloval váš tep. Lidé cvičící v takové míře mají menší pravděpodobnost 
srdečních obtíží, rakoviny, diabetu a demence. Na druhou stranu to můžete i přehnat. Inten-
zivní cvičení může vyvolat zánět a přebytek volných radikálů, pro vyrovnání negativních účinků 
berte doplňky stravy působící proti zánětu.
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