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ZINC and its influence on human bodyDOBRÉ A ZLÉ BAKTÉRIE V TRÁVIACOM SYSTÉME

• Baktérie môžu byť dobré alebo zlé. Ich hlavným úložiskom je hrubé črevo. 

• Zlé baktérie podporujú chorobné stavy. 

• Dobré baktérie, ktoré sa tiež nazývajú prospešné baktérie, sú základom zdravého 
tráviaceho systému. 

• Keďže 80% nášho imunitného systému sa nachádza v tráviacom trakte, je ľahké 
pochopiť, prečo je zdravý tráviaci systém „koreňom dobrého zdravia“.



ZINC and its influence on human bodyČREVNÉ BAKTÉRIE

Niekoľko zaujímavých skutočností o črevných baktériách:

• V ľudskom čreve je 100 biliónov mikroorganizmov.

• Toto množstvo zahŕňa aj 500 rôznych druhov baktérií.

• Pomer dobrých a zlých baktérií je rozhodujúcim kritériom pri určovaní celkového 
zdravia. Ideálny pomer je 85 % dobrých a 15 % zlých baktérií.

• Jednou z úloh dobrých baktérií je kontrola rastu zlých baktérií tým, že s nimi súťažia        
o výživu.
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Podľa Číňanov je zdravý tráviaci systém zárukou zdravia celého 
organizmu.

V dôsledku zlých stravovacích návykov a nadmerného stresu zažívame 
čoraz častejšie rôzne druhy žalúdočných a črevných ťažkostí.

Spoločnosť TIENS preto vyvinula DIGEST – prírodný výživový doplnok            
na podporu správneho fungovania tráviaceho systému.
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ZINC and its influence on human bodyRESTLINNÁ CELULÓZA

• Rastlinná celulóza je druh vlákniny.

• Je to dôležitá súčasť stravy a neobsahuje 
žiadne kalórie. 

• Potravinová vláknina, ako napríkad 
pšenica.



ZINC and its influence on human bodyPEKTÍNY

• Pektíny patria medzi potravinovú vlákninu 
rozpustnú vo vode, ktorá pri zmiešaní 
s vodou vytvorí gélovú formu.

• Pektíny ako potravinová vláknina môžu 
prispieť k podpore dobrej črevnej 
rovnováhy a taktiež podporiť pocit plnosti.

• Ako prírodná vláknina sa taktiež používa 
ako šetrný, ale pritom účinný prostriedok  
k vnútornej očiste organizmu.

• Konzumácia pektínov zároveň s jedlom 
prispieva k zníženiu zvýšenia hladiny 
glukózy v krvi po jedle.

• Pektíny prispievajú k udržiavaniu 
normálnej hladiny cholesterolu v krvi. 
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• Inulín je rozpustná rastlinná vláknina vyskytujúca 
sa vo veľkých množstvách v čakanke, pšenici, 
cibuli, banánoch, cesnaku, špargli a v 
jeruzalemských artičokoch (tzv. topinambury).

• Patrí do skupiny sacharidov, konkrétne 
oligosacharidov a z chemického hľadiska je zložený 
z niekoľkých jednoduchých cukrov spojených 
dohromady do štruktúry nazývanej fruktán. Vďaka 
tomuto zloženiu je inulín nestráviteľným 
prebiotikom, ktoré prejde tenkým i hrubým 
črevom človeka a nestrávi sa, neabsorbuje sa.

• Počas tohto procesu inulín prirodzene fermentuje 
a vyživuje zdravú črevnú mikroflóru (bakteriálne 
mikrooorganizmy, vrátane bifidobaktérií). 

• Inulín z čakanky prispieva k normálnej funkcii čriev 
zvyšovaním frekvencie stolice. 
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• Ľanové semienko, alebo aj ľanové semeno, je  
jedným z najobľúbenejších produktov používaných       
v prírodnej medicíne. 

• Obsahuje množstvo prospešných zložiek, akými sú: 
o nenasýtené mastné kyseliny - „dobré" tuky  

s preukázanými účinkami na zdravie srdca, 
každá polievková lyžica mletého ľanového 
semienka obsahuje zhruba 1,8 g rastlinných 
omega-3 kyselín;

o rozpustné a nerozpustné vlákniny;
o ľahko stráviteľné proteíny;
o vitamíny B1 a B6, ktoré prispievajú                    

k správnemu metabolizmu bielkovín                     
a glykogénu;

o horčík a vápnik, ktoré prispievajú k správnej 
funkcii tráviacich enzýmov;

o železo a zinok (prispievajú, okrem iného,          
k správnemu metabolizmu sacharidov               
a mastných kyselín); 

o lecitín – cholín prispieva k správnemu 
metabolizmu lipidov.



ZINC and its influence on human body

Ľanové semienko vďaka obsiahnutým prospešným 
zložkám:

• podporuje zdravie srdca,

• priaznivo zasahuje do regulácie hormonálnej 
aktivity,

• má antioxidačné účinky.

V bylinnom liečiteľstve sa ľanové semienko 
používa ako ochranný prostriedok na žalúdok, 
pretože zmierňuje stavy indispozície tráviaceho 
systému.

Tradične sa ľanové semienko používa na uľahčenie 
trávenia a tráviaceho komfortu. 

ĽANOVÉ SEMIENKO
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Aníz má za sebou dlhú históriu používania ako bylina, 
korenie a vonná látka. V Egypte sa pestuje už najmenej 
4000 rokov. Dochovali sa záznamy o jeho vtedajšom 
využití ako diuretikum a pomocný prostriedok pri 
tráviacich ťažkostiach a bolestiach zubov. V spisoch             
z doby starovekého Grécka nájdeme vysvetlenie, ako 
aníz pomáha pri ťažkostiach s dýchaním, zmierňuje 
bolesť, podporuje vylučovaniu moču a tíši smäd.  
Anízový olej sa komerčne využíva od roku 1800.

Aníz je bylina, ktorá: 

• pomáha podporovať trávenie;

• zmierňuje črevné kŕče;

• prináša úľavu v prípade problémov v krku.



Rastlinná celulóza
Inulín
Jablčný pektín
Semeno ľanu siateho (Linum
usitatissimum)
Bifidobacterium
Lactobacillus acidophilus
Plod bedrovníka anízového 
(Pimpinella anisum)

v 6 tabletách

720 mg
672 mg
576 mg
240 mg

60 mg x 109 CFU
60 mg x 109 CFU

72 mg

Účinné zložky:

Obsah
90 tabliet

Odporúčaná denná dávka
Užívajte 2 tablety 3-krát 
denne, po jedle
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Podporte váš tráviaci systém!


