
AKO NA IMUNITU - NA OBRANU proti COVID-19 
 
 

Náš e-book obsahuje úryvky z knihy Profesora 
Paula Claytona (NECH JE VAŠE JEDLO VAŠÍM 
LIEKOM) (absolventa lekárskej fakulty na 
univerzite v Edinburgu, navrhnutého tiež na 
Nobelovu cenu v oblasti medicíny (konkrétne 
problematiky rednutia kostí). Je bývalý hlavný 
vedecký poradca vládneho výboru Spojeného 

kráľovstva pre bezpečnosť liekov a predseda Fóra o jedle a zdraví Kráľovskej 
spoločnosti medicíny (UK), je v súčasnosti členom Inštitútu pre jedlo, mozog a 
správanie (Oxford). Na medzinárodnej úrovni spolupracuje s poprednými lekármi 
a klinickými vedcami v strediskách klinickej expertízy, navrhuje a dohliada na 
predklinické a klinické testovanie farmako-výživových zásahov.  

 
Ako odolávať vírusom a infekciám? Ako pomerne jednoduchými 

opatreniami úpravy našich stravovacích návykov a doplnením potrebných 
výživových doplnkov, upozorňujem, že pravidelne a v správnom pomere, možno 
dramaticky až o 90% znížiť pravdepodobnosť výskytu takmer všetkých 
neprenosných tzv. „civilizačných ochorení“ ako sú srdcové choroby, diabetes, 
rakovina, demencia, osteoporóza, artritída, poruchy imunitného systému, 
alergie, autoimunitné ochorenia, neurovývinové poruchy, duševné ochorenia, 
depresie, úzkostné stavy ale tiež nastaviť našu imunitu, aby sme dokázali 
odolávať prenosným vírusom a  infekciám. A to je v dnešnej dobe ovplyvnenej 
strachom s koronavírusu COVID-19 výborná správa.  
 
Ak vám to znie neuveriteľne, lebo takáto reakcia je prirodzená,  mal som rovnaký 
pocit, keď som sa zúčastnil na prednáške profesora Claytona v Brne v minulom 
roku. Vedzte, že všetko je podložené vedou a vedeckými poznatkami a uvážte, či 
nestojí pár minút vášho drahocenného času, aby ste tieto informácie získali, 
prečítaním nasledujúcich riadkov. Ale nechajme k nám plynúť slová Prof. 
Claytona Ph.D. 
 
Kliknutím na tento odkaz alebo jeho prenosom do vášho internetového 
prehliadača sa dostanete na prednášku Prof. Claytona o 1-3, 1-6 beta glukánoch, 
- látkach, ktorá sa v našej strave kedysi prirodzene nachádzali, ale boli postupne 
z našej stravy odstránené. Dôsledkom toho je ohromný nárast alergií a nižšia 
schopnosť nášho imunitného systému odolávať infekciám a vírusom: 
 

https://youtu.be/TRPBAM5_FWU 



Ak ste si vypočuli prednášku Prof. Claytona o 1-3,1-6 beta glukáne pozrime sa čo pridáva 
k tejto téme vo svojej knihe (NECH JE VAŠE JEDLO VAŠÍM LIEKOM)  
 
„Výskyt autoimunitných ochorení sa každým rokom zvyšuje o 3 až 5%. Neexistuje zhoda na 
tom, čo tento nárast spôsobuje. Niektorí ľudia sú presvedčení, že príčinou sú vládne 
odporúčania o obmedzení pobytu na slnku, ktoré prispeli k nedostatku vitamínu D. Čiastočne 
tomu tak bude, ale iní ľudia veria, že ide o používanie mikročastíc oxidu titaničitého ako farbiva 
v jedle, kozmetike a liekoch. V každom prípade, ak telo napadne vlastný imunitný systém, 
chronický zápal podporuje poškodzovanie tkanív. Ak vymeníme stravu podporujúcu zápal za 
stravu, ktorá ho potláča, a pridáme správny životný štýl, malo by sa podariť obmedziť zápalové 
procesy natoľko, že by imunitný systém prestal tkanivá napádať.  
 
V posledných dvoch generáciách sa ešte dôraznejšie zvýšil výskyt alergií. Za posledných 30 
rokov sa minimálne zdvojnásobil. Dôvody tohto nárastu zhŕňa hypotéza o zmenenej hygiene. 
 
Ešte pred vznikom vyšších foriem života existovali kvasinky a vláknité huby. Kvasinky sú 
všadeprítomné vo vzduchu, ktorý dýchame, a na všetkom jedle, ktoré jeme. Preto majú všetky 
zložitejšie organizmy od hmyzu po ryby či cicavce, na imunitných bunkách receptory, ktoré 
rozpoznajú prítomnosť kvasiniek. V priebehu času sa imunitný systém živočíchov prítomnosti 
kvasiniek prispôsobil. Aby mohol efektívne pracovať, využíva 1-3, 1-6 beta glukány v 
bunkových stenách kvasiniek ako najsilnejšie modulátory imunity*. To sa týka aj ľudí. Vždy 
sme jedli väčšie množstvo 1-3, 1-6 beta glukánov v kvasenej potrave, ako sú chlieb či 
alkoholické nápoje, a menšie množstvo týchto látok sa vyskytovalo na všetkých ostatných 
potravinách. Presuňme sa do roku 1950. Povojnové obdobie prinieslo veľa zmien. Boli 
vytvorené prvé syntetické fungicídy. Poľnohospodárske systémy sa stali chemickým bojiskom, 
kde sa kontamináciu hubami (a kvasinkami) podarilo prakticky vykoreniť. S tým sme z našej 
stravy odstránili aj beta glukány. Pri výrobe alkoholických nápojov sa začala používať 
mikrofiltrácia, a vďaka tomu z pív a vín zmizli beta glukány. Vzhľadom k nášmu životnému 
štýlu, ktorý nevyžaduje veľa energie, sa tiež znížil príjem kvasených potravín, ako je chlieb. 
*(1-3 a 1-4 beta glukány, ktoré sa nachádzajú v obilninách ako je ovos, s nimi súvisia a zároveň sa od nich líšia. Pozitívne 
ovplyvňujú bakteriálnu populáciu v našich črevách (mikrobióm), ale na imunitu majú nízky priamy vplyv.) 
 
Keď z našej stravy vymiznú 1-3, 1-6 beta glukány, adaptívna imunita sa dostane z rovnováhy. 
To znamená, že imunitný systém bude s oveľa väčšou pravdepodobnosťou reagovať na 
neškodné podnety ako peľ tráv, čo považujeme za zlyhanie imunity. Vzhľadom na to, že 
zároveň dochádza k prechodu zo stravy pôsobiacej protizápalovo na stravu podporujúcu 
zápaly, stávajú sa reakcie na tieto obyčajne neškodné podnety ďaleko častejšími.  
 
Historické záznamy nám ukazujú, že v 19. storočí bola astma nielen vzácna, ale aj prebiehala 
ďaleko miernejším spôsobom a vdychovanie pary zvyčajne stačilo na to, aby sa človek trpiaci 
astmou mohol vrátiť do práce (alebo triedy) v priebehu pár minút. Astma sa vyskytovala oveľa 
zriedkavejšie, pretože potravinový reťazec obsahoval významné množstvo 1-3, 1-6 beta 
glukánov, a tak imunita nemala tendenciu zlyhávať. A aj preto, že naši predkovia až do 
nedávnej doby jedli potravu s výraznými protizápalovými účinkami.  
 
Súčasnejšie štúdie ukázali, že doplnky stravy obsahujúce 1-3, 1-6 beta glukány sú účinné, čo 
sa týka zmenšovania frekvencie a sily príznakov. Podľa mojich skúseností je kombinovanie 
tohto prístupu so stravou pôsobiacou proti zápalom ešte efektívnejšie.  



 
Tip pre profíkov: Mnoho ľudí je alergických na manoproteíny v bunkových stenách kvasiniek, 
preto všeobecne odporúčam štandardizovaný a vyčistený extrakt obsahujúci beta glukány.  
 
Odporúčanie: protizápalový životný štýl a strava upravujúca imunitu“  

Prof. Paul Clayton Ph.D.  
 
 
Umožnite vrodenej imunite vysporiadať sa s akoukoľvek infekciou  
 
Ak sa do tela dostane škodlivý mikroorganizmus a bezprostredná odpoveď na infekciu nestačí na 
vysporiadanie sa s hrozbou, patogén môže prežiť. Telo sa potom prepne na chronickú reakciu voči 
zápalu, ktorá zvýši pravdepodobnosť progresívneho porušenia tkanív, čo vedie k degeneratívnym 
ochoreniam.  
 
Musíte teda zabezpečiť, aby rýchle imunitné reakcie efektívne a plne zničili infekciu. 
Najefektívnejšia a prírodná cesta zlepšenia imunity je užívanie 1-3, 1-6 beta glukánov. Ide o 
polysacharidy odvodené z droždia, u ktorých bolo preukázané zlepšenie efektivity imunitného 
systému proti baktériám a vírusom.  
 
1-3, 1-6 beta glukány (teda iné látky než 1-3, 1-4 beta glukány v ovse a ďalších obilninách) boli 
testované na zvieracích modeloch v súvislosti s pôsobením na široké spektrum patogénov od E.coli 
až vírusu chrípky, a dokonca i na smrtiacu baktériu Antrax. Boli efektívne proti všetkým. Keď 
kanadské ministerstvo národnej obrany hľadalo látku podporujúcu imunitu, ktorá by dokázala 
neutralizovať radiáciu, došlo k testovaniu viac ako 100 látok. 1-3, 1-6 beta glukány odvodené z 
droždia pôsobili najlepšie. Podľa môjho názoru sú beta glukány najlepšie v kombinácii s 
kyanogénom, ktorý je potrebný pre imunoprotektívny enzým laktoperoxidázu.  
 
Bohužiaľ, farmaceutický prístup, hoci je často účinný pri potláčaní príznakov ochorení, zlyhal, 
pretože nedokázal zabrániť nepredstaviteľnému nárastu degeneratívnych ochorení, ktoré v 
súčasnej dobe drvivou väčšinou zaplavujú naše zdravotnícke systémy. Všetky neprenosné 
ochorenia (na rozdiel od infekčných), ako sú srdcové choroby, diabetes, rakovina, demencia, 
osteoporóza a artritída, poruchy imunitného systému - alergie a autoimunitné ochorenia; 
neurovývinové poruchy a duševné ochorenia depresie a úzkostné stavy (tiež známe ako 
„civilizačné choroby"), sa nám vymkli spod kontroly. Postihujú čím ďalej tým viac z nás a navyše v 
mladšom veku. 
 
Súčasný výskum ukazuje, že väčšina prípadov týchto ochorení - možno až 90 % - je spôsobená 
životným štýlom a stravovacími návykmi, ktorých sa dá do značnej miery vyvarovať. Nemajú nič 
spoločné s vlastným starnutím, ktoré je nevyhnutné. Naopak ich vyvoláva chronický, subklinický 
zápal, teda ochorenie, ktoré už nevyhnutné nie je. V skutočnosti sa mu dá predchádzať a ľahko ho 
liečiť.  
 
Tento poznatok viedol k novej zjednocujúcej teórii choroby. Teórii, ktorá za sebou zanecháva 
toxické látky [lieky] a zameriava sa na potraviny - potraviny, ktoré jeme. Je až prekvapivo 
jednoduchá. Súčasťou veľkej zjednocujúcej teórie choroby je päť základných elementov, z ktorých 
väčšina je široko uznávaná.  
 
1. „Civilizačné choroby" sú do značnej miery ovplyvnené životným štýlom a nutričnými faktormi  
 
2. Väčšina týchto chorôb má spoločný základ chronický zápal, teda proces, ktorý poškodzuje a ničí 
zdravé tkanivá v každom orgáne, ktorý postihne. 
 



 3. Tri z kľúčových protizápalových látok v našej strave sú: omega-3 mastné kyseliny, ktoré sa 
vyskytujú predovšetkým v tučných rybách, polyfenoly cenné živiny vyskytujúce sa v ovocí, 
orechoch, zelenine a korení a 1-3, 1-6 beta glukány prítomné v kvasinkách a hubách. 
 
4. Štúdia vývoja stravovania (pozorujúca zmeny v našej strave v priebehu času) odhalila, že hladina 
každej z týchto protizápalových živín dosiahla minimum. Obsah omega-3 mastných kyselín v našej 
strave sa znížil o viac ako 90 %, náš príjem polyfenolov sa znížil zhruba o rovnakú mieru, a hladina 
1-3, 1-6 beta glukánov v našej strave sa drvivo prepadla. Pretože všetky tri protizápalové látky boli 
z nášho jedálnička účinne odstránené, nie je žiadnym prekvapením, že sa výskyt ochorení 
spôsobených zápalom zvýšil. Súčasne sa hladina prozápalových látok v našej strave zvýšila v 
dôsledku zmien v spôsobe spracovania potravín. 
 
5. Hneď ako sa protizápalové omega-3 mastné kyseliny, polyfenoly a 1-3, 1-6 beta glukány vrátia 
späť do našej stravy a prozápalové potraviny budú odstránené, výskyt týchto ochorení (u zvierat 
aj u ľudí) klesne až o 90 %. Staneme sa takmer imúnnymi voči degeneratívnym ochoreniam a oveľa 
odolnejšími voči infekciám a alergiám. Keď sa tak stane, naša šanca na úspešné starnutie 
neuveriteľne vzrastie.  
 
Ak chcete zlepšiť svoje šance na dlhý a zdravý život, mali by ste urobiť určité jednoduché zmeny. 
Vláda nám odporúča jesť viac ovocia, zeleniny a olejnatých rýb, znížiť množstvo vyprážaných a 
grilovaných pokrmov, menej soliť, znížiť spotrebu alkoholu a prestať fajčiť. Ale to všetko je len prvý 
krok. Ak chcete dosiahnuť dlhodobejšie lepšie výsledky, mali by ste tiež užívať dva základné 
protizápalové doplnky. Prvým z nich je kombinácia rybieho oleja a polyfenolov a druhým sú látky 
obsahujúce beta glukány. 

Dr. Paul Clayton 
 
 
Aké sú najväčšie problémy potravín, ktoré konzumujeme? 
 
Zlý pomer polynenasýtených mastných kyselín Omega 6 k Omega 3 
 
Geneticky vrodený je pomer 1:1, dnes sa berie podľa vedcov, že zdravý pomer je 3:1 a nižšie, 
ale priemerný Európan dosahuje pri súčasnom štýle stravovania v priemere 15:1, čo priamo 
zvyšuje zápalové procesy v tele a podľa najnovších výskumov stojí za súčasnými problémami s 
civilizačnými chorobami. 
 
Nedostatok polyfenolov v strave 
 
Potravinársky priemysel odstránil z potravín ochranné zložky, teda aj polyfenoly, ktoré 
pôsobia protizápalovo. Ak napríklad jablko vytvára polyfenoly, nie je to kvôli nám, ale pre 
vlastnú ochranu. Polyfenoly chránia  jablko pred mikróbmi a pred stresormi, ktorými sú rôzne 
druhy žiarenia. Najviac ich preto nájdeme v šupke a v jadrách. 
 
Nedostatok vlákniny 
 
Aj tieto zložky boli z našej stravy odstránené. Vláknina neživí nás, ale mikróby vo vnútri nás, 
ktoré sú nám prospešné. Ak nekonzumujeme dostatok špecifických druhov vlákniny, je náš 
črevný mikrobióm nevyvážený a dôsledkom bude tendencia k vyššej zápalovosti v črevách. 
 
Nedostatok betaglukánov 1-3,1-6 
 



Aj táto zložka bola z našej stravy odobratá. Tentoraz z technických dôvodov, pri spracovaní 
potravín. Náš imunitný systém, ale nedokáže bez týchto betaglukánov adekvátne fungovať a 
my sa stávame náchylnejší k alergiám a strácame schopnosť bojovať s infekciami. Pokiaľ k 
infekcii dôjde, zotrvá v nás ďaleko dlhšiu dobu a môže viesť k chronickému zápalu. 
 
Čo sú civilizačné choroby, ako a kde vznikajú? 
 
Hlavná príčina, ktorá vedie k vzniku degeneratívnych a civilizačných chorôb je chronický zápal. 
Chronický zápal vzniká z dôvodu konzumácie priemyselne spracovanej stravy. Tá spôsobuje 
zlý pomer Omega 6 k Omega 3, nedostatok antioxidantov (polyfenolov v strave) v našom tele 
a prevahu gramnegatívnych baktérií, ktoré pôsobia prozápalovo v črevách. Nájdenie príčiny 
vzniku civilizačnej choroby viedlo vedcov k vytvoreniu farmakologických nástrojov 
(produktov), ktoré pomáhajú tieto problémy riešiť. 
 
Chronický zápal oblasti 
 
Mozog (Parkinson, Alzheimer, ADHD, hyperaktivita, depresia) 
Ústna dutina (paradentóza atď.) 
Srdce a cievy (ateroskleróza, infarkt) 
Kĺby a kosti (artróza, artritída, osteoporóza) 
Brušný dutina a čreva (syndróm zvýšenej priepustnosti čriev, viscerálny tuk, toxicita organizmu 
Riešenie zápalových oblastí 
 
Ako tento lepší a zdravší život zaviesť do našej dennej reality? 
 
 
Teoretické výsledky práce 
tisícov vedcov dokázal Prof. 
Clayton zhmotniť do praxe tak, 
že vyvinul konkrétne produkty - 
doplnky stravy, ktoré chýbajúce 
živiny, z našej prirodzenej 
stravy odstránené, v čistej 
forme a v najvyššej kvalite 
dokážu dopĺňať... S realizáciou 
tohto programu zdravia mu 
pomohla švédska spoločnosť 
Zinzino, ktorá realizuje výrobu 
a distribúciu a povedzme si 
otvorene supluje takto úlohu 
štátnych zdravotných 
systémov.  
 
Vypracovali program zdravia: BalanceOil + XTEND + Zinobiotic 
 
 



 
Balance Oil a polyfenoly 

 
Zinzino BalanceOil je synergická zmes vysoko kvalitného 
rybieho oleja, bohatá na Omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA, 
so špeciálne vybraným extra panenským olivovým olejom s 
vysokým obsahom polyfenolov. BalanceOil bezpečne upravuje 
a udržuje hladiny EPA + DHA a rovnováhu Omega-6 a Omega-3 
vo Vašom tele.  
Omega 3 je esenciálna mastná kyselina, organizmus si ju 
nedokáže vyrobiť a musí ju prijímať z potravy. Zinzino 
BalanceOil je unikátna, synergetická zmes, ktorá sa skladá z 

esenciálnych rybích tukov najvyššej akosti s vysokým obsahom Omega 3 mastných kyselín EPA 
a DHA a vybraného extra panenského olivového oleja z prvého lisovania s vysokým obsahom 
polyfenolov. Dohromady tvorí najdokonalejšiu Omega3 superformulu! 

BalanceOil vám dodá potrebné množstvo kyseliny Omega 3, ktorá zaručene (laboratórny krvný 
test) zlepší váš zdravotný stav. Okrem toho dodá nevyhnutné polyfenoly. BalanceOil bezpečne 
upravuje a udržuje potrebnú rovnováhu EPA a DHA v tele a vytvára zdravý pomer Omega 6 
a Omega3.  Jedinečný dôkaz - je už spomenutý laboratórny krvný test. Ďalej potom 
BalanceOil dodá telu vitamín D3, ktorý plní rad funkcií v organizme, napríklad podporuje 
zdravé kosti a zuby, prispieva k zlepšeniu imunity, podporuje funkciu mozgu a nervovej 
sústavy. 

Bunková membrána 

Ľudský organizmus je zložený z cca 50 biliónov buniek. Každá bunka je chránená bunkovou 
(citoplazmatickou) membránou, tvorenou dvojitou vrstvou fosfolipidov (mastnými kyselinami 
a proteínmi). Pokiaľ nemá bunková membrána správny pomer esenciálnych mastných kyselín 
Omega 6 k Omega 3 narušuje to správnu funkciu bunky. 

Esenciálny znamená, že si telo tieto mastné kyseliny (Omega 6 a Omega 3) nedokáže vyrobiť, 
ale prijíma ich z našej stravy. Z dôvodu zle nastavenej stravy má priemerný Európan tento 
pomer 15:1 (tzn. niekoľko násobne vyšší príjem Omega 6). K ideálnemu pomere 3:1 má teda 
Európan poriadne ďaleko. 

Vyšší pomer ako 3:1 má za následok 

1. Zlú priepustnosť bunkovej membrány - tým dochádza k nižšej vstrebateľnosti živín (kyslík, 
glukóza, vitamíny a minerály). Načo je Vám zvýšený príjem vitamínov, keď nedorazí k 
hlavnému príjemcovi a to bunkám? 

2. Nedostatočná látková výmena a detoxikácia buniek -  z jednej strany bunka prijíma živiny, 
ale potrebuje sa aj čistiť. Ak správne nefunguje bunková membrána, bunka nedokáže vyplaviť 
nečistoty! 



3. prozápalové prostredie v bunkách je spôsobené nedostatočnou funkčnosťou bunkovej 
membrány a tým, že toxíny a nečistoty zostávajú vo vnútri bunky 

Ako tento pomer mastných kyselín zlepšiť? 

- jednou z možností je úprava stravy, zvýšiť príjem morských rýb alebo morských rias, tieto 
potraviny obsahujú najkvalitnejšie Omega 3, je nutné ešte doplniť kvalitné polyfenoly (napr. 
olivový olej) z dôvodu ochrany Omega 3 než sa dostane k bunke, a zároveň obmedziť čo najviac 
príjem potravín s Omega 6. 

- druhou možnosťou je využitie kvalitných potravinových doplnkov stravy s Omega 3 a 
polyfenolmi. Všetko musí byť v najvyššej kvalite inak Omega 3 nebude fungovať. Naopak vďaka 
dôsledne vybraným 18-tim antioxidantom - polyfenolom, je zabezpečená až 10 násobne vyššia 
vstrebateľnosť omega 3 do buniek a to je práve tajná zbraň -  patent firmy Zinzino. 

Na overenie účinnosti Omega 3 sa môžete otestovať pomocou testu, ktorý vyhodnocuje 
nezávislé medzinárodné laboratórium v Nórsku Vitas (spolupracuje s WHO).  

Myslíte, že jete zdravo?  Otestujte sa! Zistíte svoj aktuálny pomer mastných kyselín, 
priestupnosť bunkovej membrány a vašu náchylnosť k chronickým zápalom. 

Xtend - správne živiny 
 
Veľmi dôležité pre náš organizmus je dopĺňať správne živiny. Priemyselne spracovaná strava 
nám škodí nielen svojím prozápalovým pôsobením. Je tiež umelo ochudobnená o dôležité 
živiny a navyše sú už základné suroviny na živiny chudobné, pretože naša pôda je vyčerpaná. 
 

Keby sme chceli dať všetky 
živiny, ktoré denne 
potrebujeme do jednej 
tablety, bola by naozaj 
veľká. Preto je odporúčaná 
denná dávka produktu 
Xtend - 4 tablety, aby sme 
zaistili dostatočné 
množstvo príjmu živín na 
každý deň. Vyzerá ako 
bežná vitamínová alebo 
minerálna tableta 
obsahuje však 23 
vitamínov a minerálov, 
ktoré podľa vedcov náš 

organizmus potrebuje na dennej báze. Základom sú teda zložky, ktoré obsahuje väčšina 
kvalitných doplnkov stravy. Xtend však okrem tohto základu obsahuje aj ďalšie veľmi dôležité 
živiny: 
 



Fytonutrienty - látky, ktoré rastliny vytvárajú pre svoje zdravie a ochranu. Napríklad rôzne 
formy vitamínu E. Väčšina vitamínových doplnkov obsahuje iba jednu z foriem, ale ľudské telo 
potrebuje všetky formy, pretože každá vykonáva inú úlohu. Niektoré formy účinne likvidujú 
škody na bunkových membránach, iné ničia rakovinové bunky. Najlepšie výsledky teda 
dosiahneme pokiaľ tieto rôzne formy užívame spoločne 
 
Karotenoidy - sú rôzne druhy, veľmi známy je beta-karotén, ale možno ste počuli o alfa-
karoténe. Ten je účinný pri zabíjaní rakovinových buniek. Zeaxantín a luteín chráni vnútorné 
prostredie oka a bráni úbytku zraku. Patrí tu aj lykopén, ktorý sa nachádza vo vodnom melóne 
a v paradajkách a pôsobí tiež proti rakovinovým bunkám v rôznych tkanivách. 
 
Spektrum polyfenolov - 4 druhy sú rozpustné vo vode a 3 v tukoch. Každý z nich sa v tele 
správa inak a tiež sa dostávajú do rôznych miest. Obsiahnuté sú tu všetky, pretože chceme 
rozšíriť protizápalovú ochranu do celého organizmu. 
 
Betaglukány 1,3 / 1,6 -  sú veľmi dôležité pre fungovanie vrodenej imunity. Ide o 
najefektívnejší prostriedok k pozitívnej modulácii a posilneniu imunitného systému. Pridali 
sme k nim rhodanid, látku získanú z brokolice. V malých dávkach sa jedná o esenciálnu živinu, 
ale veľmi dôležitú pre funkciu imunitného systému. Tieto látky pomáhajú chrániť oči, uši, krk, 
ale aj dýchacie cesty a tráviace ústrojenstvo. U väčšiny ľudí betaglukány bez rhodanidu 
dostatočne nefungujú. V prípravku Xtend 60 tabliet sú všetky tieto špecifické zložky 
skombinované s bežnými vitamínmi a minerálmi. 
 
Ďalšie významné benefity produktu XTEND: 
 
Tuk na bruchu  
Veľkou problematickou oblasťou je tuk na bruchu (viscerálny tuk). Môže sa stať zdrojom 
zápalu a navyše naň útočia makrofágy (biele krvinky), ktoré pri tom produkujú prozápalové 
látky. Veľké brucho prináša zvýšené riziko cukrovky, ochorenia srdca a ďalšie choroby. 

Z tohto dôvodu vyvinula švédska spoločnosť Zinzino produkt Xtend. Obsahuje 
fytonutrienty a polyfenoly, ktoré zastavia zápalovú reakciu v oblasti brucha. Ide napríklad o 
niekoľko druhov vitamínu E (tokoferoly), karotenoidy (lykopén, luteín a zeaxantín) z paradajok 
a avokáda. Účinnou a protizápalovú zložkou je antioxidant oleuropein (polyfenoly) obsiahnutý 
v olivách. 
 
Zápal v ústach 
Zápal v ústach môže viesť k nepríjemným problémom. Niektoré toxíny sa cez čuchové centrum 
dostávajú do mozgu a preto tieto zápaly súvisia napríklad s Parkinsonovou chorobou. Keďže 
toxíny produkované zápalom v ústach zároveň prehĺtame, môže paradentóza a jej predstupne 
zvýšiť riziko rakoviny pankreasu, vysokého krvného tlaku a rakoviny prsníka. Dlho vedci hľadali 
nástroj ako, proti tomuto typu zápalu bojovať. Nakoniec našli látku v oceáne v jednej morskej 
riase. V niektorých krajinách ako je Japonsko či Kórea, sa morské riasy bežne konzumujú. Tieto 
národy spája jeden spoločný rys a tým je kvalitný chrup. 

Jednou zo známych a veľmi užitočných morských rias je Ascophyllum nodosum. 
Obsahuje špecifické molekuly s názvom fukoidany, ktoré sa pri konzumácii uvoľňujú do slín a 
do krvi. Zo slín sa uchytia na zuby a krčky, kde vytvoria ochrannú vrstvu, aby sa na nich baktérie 



neudržali. Týmto sa obmedzí tvorba zubného plaku alebo kameňa. Krvácanie sa zastavuje a 
rovnako tak aj zápal. Fukoidany sú súčasťou produktu Xtend. 
 
 
 
 
 
Zinobiotic 
 

prebiotický komplex vláknin k výžive črevného mikrobiómu. Chráni 
črevá, tlmí zápaly a vytvára v črevách zdravé prostredie. Hrubé 
črevo je všeobecne považované za mozog imunity. 

Odborníci na ľudské zdravie sa zhodujú, že by sme mali zvýšiť náš 
denný príjem vlákniny. Produkt ZinoBiotic, poskytuje zmes vláknin, 
ktoré slúžia ako palivo pre prospešné baktérie v našom čreva tak, 

aby mohli rásť a nahradiť tak nežiadúce baktérie. Tento proces vyrovnáva našu črevnú 
mikroflóru (mikrobióm). 

Vláknina v produkte Zinobiotic tiež prispieva k pocitu sýtosti (čo môže pomôcť zvládať chuť k 
jedlu), ale zároveň znižuje nadúvanie tým, že upravuje pravidelnosť vyprázdňovania. Môže 
dôjsť ku krátkemu prechodnému obdobiu, počas ktorého vláknina začne upravovať populáciu 
baktérií, ale to je len drobný krok na ceste k dobrému zdraviu. 

Ľuďom so zdravotnými problémami, ktoré súvisia s žalúdkom, sa odporúča začať malými 
dávkami a dávku navyšovať postupne, aby mal mikrobióm dostatok času sa prispôsobiť. 

Aké príznaky môžem očakávať počas užívania zmesi vlákniny? 

Medzi príznaky môže patriť zvýšený objem stolice, škvŕkanie a iné zvuky v bruchu. Môže sa 
dostaviť aj zvýšená plynatosť v súvislosti s príjmom vlákniny, ale vo väčšine prípadov to trvá 
len krátku dobu. U niektorých ľudí dochádza tiež k miernej zápche. Kvôli týmto a ďalším 
príznakom je dôležité zabezpečiť telu dostatočný príjem vody a zaradiť viac vody do vášho 
jedálnička. Toto odporúčanie je platné v podstate kedykoľvek, kedy konzumujete akúkoľvek 
vlákninu. 

Ak neprijímame dostatok vlákniny pre výživu grampozitívnych baktérií, prevládnu v našich 
črevách gramnegatívne baktérie a to vedie k ďalším problémom. 

Nezdraví mikrobióm spôsobuje 

V tráviacom trakte: inzulínovú rezistencia (diabetes 2. typu), nechutenstvo, potravinovú 
intoleranciu, v mozgu: Parkinsonovu chorobu, depresie. V ďalších oblastiach: slabú imunitu, 
alergie, autoimunitné ochorenia 

 
Doterajšie výskumy ukazujú na vzťah črevného mikrobióm k inzulínovej rezistencii teda k 



cukrovke 2. typu, k chorobám srdca a ciev, ale aj problémom s ADHD a s autizmom podobne 
ako k depresiám a úzkostným stavom. Moderné stravovanie bohužiaľ podporuje množenie 
gramnegatívnych baktérií, ktoré produkujú LPS (silne prozápalové 
lypopolysacharidy). Potrava s dostatkom prebiotických vláknin posúva mikrobióm k prevahe 
grampozitívnych baktérií (zníženie produkcie LPS). 

Zinobiotic obsahuje 4 skupiny rôznych prebiotických vláknin (fruktooligosacharidy, inulín, 1-3 
/1:4 betaglukán, rezistentný škrob). Všetky boli predtým bežnou súčasťou našej stravy, ale 
priemyselným spracovaním z nej boli odstránené. 

prebiotiká 

Molekuly týchto vláknin sú vybudované v hexagon štruktúre a každý biochemik vie, že tento 
tvar charakterizuje cukry alebo karbohydráty. Prebiotiká sú veľmi špecifický druh sacharidov. 
Nerozkladajú sa v tráviacom trakte ako ostatné sacharidy, ale slúžia ako potrava 
grampozitívnym batériám. Tie sa postupne začnú množiť a postupne vytlačia baktérie 
gramnegatívne. Tým dochádza k zníženiu množstva liposacharidov a k redukcii zápalov v 
črevách. Grampozitívne baktérie vedia aj ďalšie prospešné veci. Pri svojom raste vytvárajú 
kyselinu maslovú, ktorá má veľmi silné protizápalové účinky a tým účinne likviduje rakovinové 
bunky. 

zápal čriev 

Vyriešenie zápalu v črevách má veľký vplyv na likvidáciu zápalu v ďalších častiach tela. Ak dáme 
do poriadku oblasť čriev, budú aj ďalšie oblasti zápalu pomerne zanedbateľné. Pokiaľ jeme 
zdravú stravu obsahujúcu prebiotickú vlákninu, ktorá vyživuje a podporuje rast 
grampozitívnych baktérií, potom máme v črevách zdravý mikrobióm. Grampozitívne baktérie 
žijú vo vrstve hlienu, ktorou je hrubé črevo potiahnuté z vnútornej i vonkajšej strane. 
Komunikujú s bunkami v stenách čreva a vytvárajú zdravé prostredie. 

To najlepšie pre našu imunitu  
 
V období, kedy máme vyššie požiadavky na zvýšenie imunity napr. pri pandémii COVID-19 
nemá zmysel zvyšovať dávky XTENDU (4 tablety obsahujú 200 mkgr beta glukánu). V týchto 
prípadoch odporúčame  zvýšiť dávku 1-3, 1-6 betaglukánu  na hodotu 400-600 mikrogramov 
a preto firma Zinzino vyvinula produkt s čistým betaglukánom Protect. 
 
Pri interakcii s inými ľuďmi v práci, posilňovni alebo pri cestovaní sme vystavení ich baktériám. 

V každodennom živote zároveň 
zažívame aj fyzický a psychologický 
stres. Všetky tieto faktory 
ovplyvňujú náš imunitný systém, 
fyzické zdravie a celkovú pohodu.  
Prípravok Protect je určený pre 
samostatnú starostlivosť o vaše 
zdravie. je to prírodný doplnok 
obsahujúci zložky, ktoré vás chránia 



tým, že posilňujú imunitu, aby ste sa vždy cítili dobre. Protect obsahuje unikátny a účinný 
vegánsky vitamín D3, ktorý zaisťuje optimálnu vrodenú a získanú imunitu, ako aj 
špecializované a štandardizované betaglukány 1,3/1,6, derivované z pekárenských kvasníc. 
Protect má najlepší účinok pri dennom užívaní, pretože dôležité vrodené bunky imunitného 
systému sa obnovujú každé 1 - 2 dni a na to, aby účinne fungovali, potrebujú tzv. „priming". 
Viaceré klinické štúdie preukázali účinnosť použitých zložiek, ktoré sú prírodné, vegánske, bez 
obsahu lepku a nie sú geneticky modifikované. 
 
 
NAŠE DVA IMUNITNÉ SYSTÉMY  
 
Každý človek má dva imunitné systémy: vrodený a získaný. Vo väčšine prípadov je vrodený 
imunitný systém dôležitejší pri ochrane pred infekciami. Je tvorený špecializovanými bunkami 
a enzýmami, ktoré sú vždy prítomné a pripravené na boj proti mikróbom v mieste infekcie, 
akonáhle sa takáto hrozba objaví.  
 

Získaný imunitný systém si dokáže zapamätať špecifické 
patogény a poskytnúť tak dlhodobú obranu a ochranu 
pred opakovanými infekciami. Vitamín D je rozhodujúci 
pre aktiváciu všetkých imunitných obranných systémov 
v tele a bez dostatočného príjmu tohto vitamínu je 
imunitný systém menej schopný bojovať proti 
infekciám.  
 
VITAMÍN D  

 
Najdôležitejšou formou vitamínu D pre vaše zdravie je vitamín D3 (cholekalciferol). D3 sa 
vytvára v koži, keď je vystavená dostatku slnečného svetla, ale vyskytuje sa aj v potravinách, 
ako sú mastné ryby, krevety, vajcia a hovädzia pečeň. V severných častiach sveta je menej 
slnečného žiarenia, a preto koža nevytvára dostatok vitamínu D3. Toto je dôvod, prečo má 
toľko ľudí nízku hladinu vitamínu D. Existuje len jeden vegánsky zdroj vitamínu D3, a to lišajník. 
Vegánsky vitamín D3 v prípravku Protect pochádza z ekologicky pestovaných lišajníkov. Náš 
vitamín D3 je certifikovaný vegánsky vitamín a nie je geneticky modifikovaný. Vitamín D2 
(ergokalciferol) sa komerčne získava z rastlín, akými sú huby a sója. Samotný vitamín D2 
nestačí, kvôli čomu vegetariáni často mávajú nedostatok vitamínu D. Vitamín D3 je lepší ako 
D2, čo sa týka zvyšovania a udržovania hladiny vitamínu vo vašom tele, také si vyberte 
doplnok, ktorý obsahuje vitamín D3. 
 
BETAGLUKÁNY 1-3,1-6  
 
Betaglukány 1-3,1-6 v prípravku Protect sú špecializovanou a štandardizovanou formou 
betaglukánov derivovaných z patentovaného kmeňa pekárenských kvasníc. Betaglukány 1-
3,1-6 spôsobujú "priming" vrodených imunitných buniek, čo im umožňuje účinnejšie reagovať 
Betaglukány 1-3,1-6 sa prirodzene nachádzajú v potravinách, ako sú pekárenské kvasnice, 
huby shitake a niektoré obilné zrná, ale majú rozdielne štruktúry a v štúdiách vykazovali len 
polovičnú účinnosť. Kvasnicové betaglukány 1-3,1-6 sa líšia od betaglukánov 1-3,1-4  v ovse 
(používané v prípravku Zinobiotic), a majú v tele odlišné funkcie. Wellmunes betaglukány 1-



3,1-6 sú výsledkom dlhoročného výskumu, v rámci ktorého sa viac ako 260 miliónov eur 
investovalo do predklinických a klinických štúdií prebiehajúcich v popredných univerzitných a 
vládnych inštitúciách. „Wellmune" je chránený viac ako 40 patentmi a dokumentovaný v 13 
klinických štúdiách, ktoré dokladajú jeho bezpečnosť a účinnosť. 
 
Aby mal prípravok Protect priaznivé účinky na imunitný systém, mali by ste ho užívať denne. 
Priemerná dĺžka života vrodenej imunitnej bunky je približne 24 - 36 hodín, preto je dôležité, aby 
ste Protect užívali neustále a posilnili tak nové imunitné bunky, ktoré telo neustále vytvára.  
 
Všetky produkty od švédskej firmy Zinzino k riešeniu chronického zápalu v oblastiach podľa 
vzniku, môžete zakúpiť na našom webe: https://www.rodinnekrizovky.sk/zdravie/ 
 
 
Základom je sa nechať otestovať pomocou testu Balance a zistiť svoj aktuálny zdravotný stav. 
Produkty je nutné brať dlhodobo k dosiahnutiu výsledkov. 
 
Máte nejaké otázky, na ktorý Vám text neodpovedal? Napíšte nám alebo zavolajte. 
00421905401409 
 
 


