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Sprawdź jak uchronić się 
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Wszelka choroba dostaje się
do organizmu człowieka 

przede wszystkim przez usta.
- Hipokrates

Wprowadzenie
Szacuje się, że dziesiątki tysięcy ludzi co roku umiera-
ją przedwcześnie z powodu niewłaściwego odżywiania, 
a miliony ludzi cierpią z powodu dietozależnych chorób 
przewlekłych. Coraz częściej z tych samych powodów 
ciężko chorują już małe dzieci.

Choroby przewodu pokarmowego, układu krążenia, ukła-
du nerwowego, otyłość, reumatyzm, choroby skóry, cu-
krzyca, zawał serca, wylew krwi, nowotwory – te wszyst-
kie choroby są powiązane ze sposobem odżywiania się. 
Dzisiaj dostępne są już narzędzia, które pozwalają ziden-
tyfikować produkty odpowiedzialne za przewlekły stan 
zapalny, który leży u podstaw rozwoju tych chorób. 

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę że to właśnie styl 
życia jest czynnikiem o największym znaczeniu dla na-
szego zdrowia. Paradoksalnie najmniejszy wpływ na ja-
kość naszego zdrowia ma medycyna, mimo, że pochła-
nia najwięcej pieniędzy. Tak, to prawda, medycyna i cała 
służba zdrowia niewiele ma do zaoferowania. Najwięcej 
możemy zrobić sami, biorąc odpowiedzialność za własne 
zdrowie w swoje ręce.

Zdrowie, według definicji ogłoszonej przez Świa-
tową Organizację Zdrowia, “to całkowity fizyczny, 
psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie 

tylko brak choroby lub niedomagania”.

Stan zdrowia zależy od wielu czynników. Koncepcję ob-
szarów zdrowia przedstawił w 1974 roku Marc Lalonde, 
ówczesny Minister Zdrowia Kanady. Lalonde wyróżnił 4 
grupy czynników mających wpływ na stan zdrowia lud-
ności (tzw. Pola Lalonda): obszar biologii i genetyki, za-
chowań i stylu życia, środowiskowy (do którego zalicza 
się czynniki ekonomiczne, społeczne, kulturowe i fizycz-
ne) oraz obszar organizacji systemu ochrony zdrowia. 

Ta koncepcja została potwierdzona, w czterdziestoletnim, 
prospektywnym programie badań nad czynnikami ryzyka 
chorób układu sercowo-naczyniowego. Badania pozwoliły 

uszeregować pola zdrowotne Lalonde’a według wielkości 
ich wpływu na stan zdrowia.

Największy, bo ponad 50% wpływ na zdrowie człowieka 
ma styl życia, na który składają się między innymi takie 
elementy: aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, stosowanie używek 
(nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne) czy zachowania 
seksualne.

Środowisko fizyczne warunkuje stan zdrowia człowieka 
w około 20%. Negatywne oddziaływanie środowiska na 
zdrowie wynika w znacznym stopniu z degradacji środo-
wiska naturalnego, promieniowania jonizującego, hałasu, 
szkodliwych substancji chemicznych oraz czynników 
biologicznych w powietrzu, wodzie i żywności.

Czynniki genetyczne, które mogą powodować dziedzicz-
ne predyspozycje do wystąpienia określonych chorób czy 
problemów zdrowotnych, mają mniejszy niż 20% wpływ 
na nasze zdrowie.

Jedynie 10%, czyli najmniejszy wpływ na zdrowie, ma opie-
ka zdrowotna, jej struktura, organizacja, funkcjonowanie 
czy też dostępność do świadczeń medycznych i ich jakość.

W ostatnich latach okazało się, że wiele uwarunkowań ge-
netycznych można modyfikować, co oznacza, że nawet je-
żeli genetycznie mamy podwyższone ryzyko zachorowa-
nia, wprowadzając odpowiednie modyfikacje w sposobie 
odżywiania, możemy nie dopuścić do rozwoju choroby.

Czas zdać sobie sprawę z tego, że odpowiedzialność za 
nasze zdrowie spoczywa w naszych rękach. Ponadto 
warto wiedzieć, że istnieją już dzisiaj terapie, które pozwa-
lają przedłużyć życie w zdrowiu i poprawić jego jakość.
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W Polsce, podobnie jak i w całym cywilizacyjnym świecie, 
rośnie ilość osób, które próbują zmienić swój styl życia i 
podejście do zdrowia, ale spotykają się z różnego rodzaju 
problemami i ponoszą porażki. Nie odnoszą sukcesu, bo 
opierają się na ogólnych, tak zwanych populacyjnych, czy-
li kierowanych do całej populacji zaleceniach typu: mniej 
jedz, więcej się ruszaj, unikaj tłuszczu i tym podobnych.
 

W gąszczu sprzecznych wskazówek ludzie 
starają się zdrowo odżywiać, ale nie wiedzą, 

jak konkretnie postępować. 

Jeżeli nie dostrzegasz efektów w ciągu pierwszych dwóch 
tygodni (zmiany stylu życia często nie dają żadnych efek-
tów, albo jedynie krótkotrwałą poprawę samopoczucia), 
najczęściej szybko się zniechęcasz i tracisz zaufanie do 
swojego specjalisty. Wiemy dobrze, że właściwe żywienie 
warunkuje zdrowie, szczupłą sylwetkę oraz dobrą kondy-
cję fizyczną i psychiczną. Co to jednak oznacza? Czy dla 
każdego zalecenia powinny być takie same?

Najnowsze badania wykazują, że aby prowadzić zdro-
wy styl życia i zdrowo się odżywiać nie trzeba zmuszać 
się do nadludzkich wyrzeczeń, stosować niesmacznych, 
monotonnych diet, zamęczać się na siłowni. Nie trzeba 
cały czas myśleć o tym, czy to, co zaraz zjem spowoduje, 
że przytyję? Jak się będę czuć? Czy będzie mnie boleć 
brzuch/głowa? Jaką dietę wybrać?

Zdrowy styl życia powinien być przyzwyczajeniem, spra-
wiającym przyjemność i dającym satysfakcję. Proces re-
dukcji masy ciała, zmiany nawyków nie jest prosty, ale 
dzięki wprowadzeniu trwałych zmian - możemy zacząć 
cieszyć się realnymi, wymiernymi i długotrwałymi efek-
tami. Zdrowa dieta może być smaczna, prosta i tania. Po-
winna nas odżywiać i poprawiać samopoczucie za każ-
dym razem, po każdym posiłku.

Co może być przyczyną Twojej 
nadwagi, migreny, depresji, bólu 
brzucha i jelit oraz szeregu innych, 
bardzo niebezpiecznych chorób?

Przewlekły stan zapalny - to skryty zabójca odpowie-
dzialny za złe samopoczucie i wiele dolegliwości. To 
właśnie przewlekły stan zapalny odpowiada za więk-
szość najpoważniejszych chorób i w końcu większość 
przedwczesnej umieralności ludzi. Przewlekłe, trudne do 
uchwycenia stany zapalne podstępnie niszczą zdrowie. 
Codziennie postępują niezauważalne z początku zmiany, 

które mają destrukcyjny wpływ na serce, przewód po-
karmowy, naczynia krwionośne, komórki układu nerwo-
wego, narządy wydzielania wewnętrznego, takie jak wą-
troba, nerki, płuca, a następnie na wszystkie inne organy 
i narządy - mięśnie, stawy, kości, skóra. To właśnie ten 
ukryty, trwający latami stan zapalny jest odpowiedzial-
ny za rozwój miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, chorób 
układu pokarmowego, sercowo naczyniowego, nerwowe-
go, mięśniowo stawowego, odpornościowego, hormonal-
nego, oddechowego, moczowo płciowego i rozrodczego. 
Także problemy z libido, a nawet z niepłodnością, czy 
choroby dzieci mogą mieć to samo podłoże. 

Kiedy zaczynamy dostrzegać pierwsze objawy, nasz układ 
pokarmowy może być już w złym stanie. Zaczyna się od 
ledwo widocznego osłabienia funkcji. Uczucie zmęcze-
nia, osłabienia, problemy z nadwagą, bóle głowy, zabu-
rzenia snu, problemy z zapamiętywaniem, bóle brzucha, 
problemy z wypróżnianiem, to pierwsze objawy zmian, 
które toczą się w organizmie pod wpływem czynników 
środowiskowych, takich jak stres, zanieczyszczenia śro-
dowiska, niewłaściwe odżywianie.

Na początku prowadzi to do obniżenia motywacji, kre-
atywności, wydajności, zaburzenia relacji w domu i w 
pracy. Następnie rozwijają się choroby przewlekłe, które 
nie tylko obniżają jakość życia, ale także zabierają bez-
cenny czas, wyłączając nas z pracy, wywołując absencję 
chorobową albo ukrytą absencję (jesteśmy w pracy obec-
ni, ale nie możemy się na niczym skupić).

Jeszcze do niedawna nikt nie podejrzewał, że to codzien-
ne pożywienie może być odpowiedzialne za ten stan. 
To co jemy codziennie może nas systematycznie 
zabijać - dosłownie wpędzać do grobu. Istnieje już dosta-
tecznie dużo dowodów naukowych, że nietolerancje po-
karmowe są przyczyną przewlekłych stanów zapalnych.



Choroby przewodu pokarmowego, układu krążenia, układu 
nerwowego, otyłość, reumatyzm, choroby skóry, cukrzyca, 
zawał serca, wylew krwi, nowotwory są powiązane ze spo-
sobem odżywiania i dotykają nie tylko dorosłych ale i dzie-
ci. Zabierają bezcenne miesiące i lata naszego życia.

Całe spektrum chorób autoimmunologicznych, w tym cho-
roby tarczycy, cukrzycę, insulinooporność, choroby skóry 
i stawów, choroby układu sercowo naczyniowego leczy 
się dzisiaj stosując różnego rodzaju diety eliminacyjne. 
Najczęściej są one stosowane przez lekarzy i dietetyków 
jako uzupełnienie procesu leczenia konwencjonalnego przy 
użyciu leków, czy środków działających zewnętrznie jak 
maści i naświetlania.

Jak pozbyć się nadwagi 
i poprawić sylwetkę??

Większość osób dorosłych w krajach rozwiniętych cywi-
lizacyjnie ma nadwagę lub otyłość. Coraz więcej dzieci 
już w wieku kilku lat cierpi z tego powodu. Czy to z po-
wodu słabej woli? Nie. Nadwaga i otyłość są najczęściej 
spowodowane zaburzeniami, które mają głębsze podłoże. 
Nadmierna ilość kilogramów i niezaspokojony apetyt to 
skutki choroby, a nie jej przyczyna!

PAMIĘTAJ: PRZYCZYNĄ NADWAGI 
JEST NIEDOŻYWIENIE NA POZIOMIE 

KOMÓRKOWYM.
 

Oczywiście wszyscy wiemy, że należy mniej jeść i wię-
cej się ruszać, tylko że to nie zawsze działa. Nie działa 
zwłaszcza wtedy, kiedy mamy zaburzenia metaboliczne, 
a takie zaburzenia występują u 70% osób po ukończeniu 
40 roku życia. 

Chcąc prowadzić zdrowy styl życia nie zawsze wiemy 
jak się do tego zabrać, która dieta będzie tą właściwą, 
jakie produkty wybierać? Często wybieramy diety z In-
ternetu lub z polecenia, co powoduje że proporcje makro-
składników oraz zapotrzebowania energetycznego nie są 
optymalne. Źle dopasowana dieta, niewłaściwe proporcje 
mogą prowadzić do zaburzeń, do realnego ryzyka niedo-
żywienia i utrudniają realizację celu. 

Jakże byłoby dobrze, gdyby nie trzeba było pilnować tych 
wrednych kalorii i całymi dniami zmagać się z głodem 

i tęsknotą do ulubionych smaków? Jakby to było do-
brze, gdyby ktoś opracował jedną, uniwersalną dietę dla 
wszystkich. Najlepiej, by nie było w niej żadnych ograni-
czeń. Niestety, taka dieta nie istnieje, a ludzi z chorobami 
dietozależnymi jest coraz więcej bez względu na to, czy 
mają nadwagę czy nie. Oczywiście Ci z nadwagą choru-
ją szybciej i ciężej. Współczesna nauka już potwierdziła 
ponad wszelką wątpliwość, że każdy człowiek ma inną 
budowę genetyczną i immunologiczną. Układ odporno-
ściowy każdego z nas jest unikalny, tak jak odcisk palca.  

Masa ciała, wzrost, aktywność fizyczna, wiek i wiele 
innych czynników wpływają na zapotrzebowanie ener-
getyczne i odżywcze. Poza dziedzictwem genetycznym 
istotne są przebyte choroby, uprawiane sporty, podróże. 
Dlatego należy podkreślić, że właściwa, zdrowa dieta 
powinna być spersonalizowana, czyli dopasowana do po-
trzeb konkretnej osoby. 

Wszyscy wiemy, że aby uzyskać redukcję masy ciała, mu-
simy zapewnić sobie “deficyt kaloryczny”, czyli dostar-
czać mniej kalorii niż spalamy. Jest tu jednak pułapka: ka-
lorie nie są takie same. Kalorie dostarczone w Coca Coli 
mają zupełnie inny wpływ na nasze zdrowie niż te, zawar-
te w marchwi, czy kurczaku. Zwiększenie aktywności fi-
zycznej wydaje się idealnym rozwiązaniem, jednak często 
zbyt duża ambicja może zakończyć się bolesną kontuzją. 
Przetrenowanie może grozić DOMSami (tzw. zakwasy) i 
bólami mięśni. Dlatego należy dostosować plan treningo-
wy do aktualnego stanu zdrowia i możliwości. Nie każdy 
może uprawiać sport. Ale też nie o to chodzi. Już 20 minut 
spaceru często zdziała cuda.

Pamiętajmy, że źle “wyregulowany” organizm po wysiłku 
fizycznym “zawoła” o kolejną porcję kalorii. Czy damy 
sobie z tym radę? Pamiętajmy też, że jeśli nasz przewód 
pokarmowy nie działa optymalnie, bez względu na to jak 
dobrze będziemy jeść, nie będziemy się zdrowo odży-
wiać. Bo myśląc o odżywianiu powinniśmy zawsze za-
dawać sobie pytanie: Czy mój organizm przyswaja to, 
co zjadam oraz czy do moich komórek dociera odpo-
wiednia ilość składników odżywczych i mineralnych. 
To wszystko nie jest wcale proste, bo gdyby było, nie by-
łoby na świecie tylu ludzi chorych i otyłych.
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Jak zwiększyć swoją efektywność?

Bardzo często uznajemy dłuższą przerwę w pracy na ciepły 
posiłek jako stratę czasu - przecież w tym czasie można od-
być spotkanie, odpisać na maila, wykonać telefon. To błąd!

Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
wynika, że dzięki regularnemu jedzeniu w ciągu dnia 
możemy podnieść naszą efektywność nawet o 20%!! 
Badania Health Enhancement Research Organization 
(HERO) wykazały, że pracownicy, którzy regularnie jedzą 
zdrowe posiłki osiągali o 25% większą wydajność w pracy!

Według badań „Praca, Moc, Energia w polskich firmach” 
zrealizowanych w latach 2016-17 przez Human Power 
wynika, że styl i jakość życia pracowników firm nie są 
najlepsze. Badanie na grupie ponad 1 tys. pracowników 
dużych polskich firm dotyczyło 6 ważnych sfer życia 
przekładających się na efektywność. Jedną z nich było 
odżywianie. Wyniki pokazały, że nie mamy poprawnych 
nawyków żywieniowych i pijemy za mało wody. W die-
cie za dużo miejsca zajmują fast-foody i słodycze, a zbyt 
mało jemy warzyw i owoców. Wszystko to bardzo nega-
tywnie wpływa na produktywność.

Masz zwyczaj “podsypiania” w pracy? Czujesz, że ko-
lejna kawa nie poprawia Twojego samopoczucia? Może 
Twój posiłek nie był odpowiedni? A może w ogóle o nim 
nie pamiętasz? Może jesz za mało? A może jesz produkty, 
które wywołują niepożądaną reakcję na pokarm - nie od-
żywiając Cię tylko trując? 

Według WHO pracownik powinien, w ciągu dnia pra-
cy, skorzystać z dwóch przerw na posiłek. Ponad 40% 
Polaków twierdzi, że odżywia się prawidłowo, jednak je-
dynie połowa w ciągu swojego 8-godzinnego dnia pracy 
zjada jeden posiłek. 

Spożycie posiłku w pracy wpłynie pozytywnie na nasze 
zdrowie, jak również zwiększy naszą motywację do dzia-
łania. Szczególnie skutecznie poprawi naszą motywację, 
gdy zjemy wspólnie z naszymi współpracownikami. Taka 
chwila odpoczynku jednocześnie nas zrelaksuje, pozwoli 
na integrację i budowanie pozytywnych relacji. Dlatego w 
pracy warto zawsze mieć ze sobą jakąś przekąskę/lunch. 

Jeśli będziesz wiedzieć jakich produktów powinieneś 
unikać - to znajdziesz się na prostej drodze do sukcesu! 
Poznaj produkty, które odbierają Ci cenną energię! Po-
znaj również te, które Ci pomogą odżywić i zregenerować 

organizm! Dzięki tej informacji uzyskasz spokój psy-
chiczny, energię i motywację. Kiedy nic Ci nie dolega, 
nic nie boli, czujesz się bezpiecznie, stajesz się bardziej 
kreatywny. Łatwiej będziesz się skoncentrować na swo-
ich problemach zawodowych. Dzięki temu będziesz mógł 
podwyższyć swoją efektywność. Praca będzie dostarczać 
Ci satysfakcji i zadowolenia.

Co jeść, żeby czuć się dobrze?

Każdy chce się zdrowo odżywiać, ale na czym polega 
zdrowe odżywianie? Czy unikać tłuszczu, mleka, czy pie-
czywa? A może glutenu, czy fruktozy? Istnieje wiele za-
sad mówiących o nie łączeniu białek z węglowodanami, 
sugestii, że należy jeść produkty bogate w tłuszcz. Jedni 
promują dietę wysoko białkową (Paleo), inni bogatotłusz-
czową (Dieta Atkinsa, Ketogeniczna), a jeszcze inni wy-
sokowęglowodanową. Są diety weekendowe, są głodów-
ki, diety kapuściane i cytrusowe. Jedni mówią pij soki, 
inni mówią nie rób tego. Jedz ryby i nie jedz ich bo są 
trujące. Nie jeść śniadań, czy jeść śniadania? Pić 3 litry 
wody dziennie, czy nie? Jeść pięć posiłków dziennie, czy 
siedem, a może tylko jeden? Gubią się w tym lekarze i 
dietetycy. Nawet doświadczeni specjaliści nie potrafią się 
porozumieć- jaka dieta z “cud diet jest najlepsza”. Dieta 
śródziemnomorska, dieta DASH, South Beach, Post Da-
niela, i.t.p Nic dziwnego, że gubią się ludzie, którzy zaj-
mują się zawodowo zupełnie innymi rzeczami.  
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Komu wierzyć? Wiemy, jak ważne jest odżywianie i 
wszyscy chcemy się dobrze odżywiać. Jednak okazuje 
się, że nie ma jednej “Zdrowej diety” odpowiedniej dla 
wszystkich. 

Każdy człowiek jest inny, więc zdrowe 
odżywianie dla każdego oznacza co innego. 

Istnieje tyle teorii ile ludzi. Jak ma się w tym poruszać 
człowiek, który nie zajmuje się na co dzień medycyną, 
biologią, żywieniem? Możemy określić kluczowe, uni-
wersalne reguły, ale co robić, jeżeli pomimo ich wdro-
żenia nadal nie będziemy czuć się dobrze?

TOP 10 ZASAD 
ZDROWEGO ODŻYWIANIA

1.   Jedz regularnie, przyrządzone samodzielnie posiłki,
2.   Najważniejsze są warzywa - świeże, mrożone,  
      kiszone,
3.   Dbaj o nawodnienie,
4.   Zrezygnuj z soków na rzecz całych owoców,
5.   Unikaj cukru,
6.   Ogranicz potrawy mięsne i produkty mleczne,
7.   Unikaj soli i wszystkich przetworzonych  
      produktów,
8.   Staraj się 2-3 razy w tygodniu zjeść obiad wege,
9.   Urozmaicaj posiłki, próbuj nowości, ale ostrożnie,
10. W okresie wrzesień-kwiecień suplementuj 
      witaminę D.

Zamiast szukać diety cud, należy określić swój “profil 
metaboliczny”, czyli indywidualną wrażliwość układu 
odpornościowego na składniki pożywienia i dostosować 
dietę do tego profilu. W tym celu należy wykonać bada-
nie “nutriimmunologiczne” czyli cytotoksyczne badanie 
niepożądanych reakcji na pokarm. 

Dzięki temu można jeść wszystkie produkty, które nie 
wywołują niekorzystnych reakcji układu odpornościo-
wego i nie są niedozwolone z innych powodów. Taka 
dieta, dopasowana do Twojego organizmu pozwoli Ci na 
funkcjonowanie na pełnych obrotach! Praktycznie jedy-
ną skuteczną formą leczenia nadwrażliwości pokarmo-
wych jest dieta eliminacyjno-rotacyjna. 

Wykluczenie z jadłospisu składników, które podtrzymu-
ją stan zapalny, pozwala w bardzo krótkim czasie znacz-
nie obniżyć poziom stanu zapalnego w organizmie. W 
tym okresie następuje regeneracja organizmu na pozio-
mie komórkowym i tkankowym. 

Dieta eliminacyjno-rotacyjna powinna 
składać się z produktów:

 ■ niskoprzetworzonych
 ■ o wysokiej wartości odżywczej
 ■ o niskiej gęstości energetycznej
 ■ bogatoresztkowych
 ■ zawierających błonnik rozpuszczalny  

    i nierozpuszczalny
 ■ o niskim indeksie glikemicznym

O co chodzi z tą rotacją?

Rotacja polega na zmniejszeniu częstotliwości spożycia 
poszczególnych produktów żywnościowych. Rotacja 
chroni organizm przed nadmiernym obciążeniem 
układu immunologicznego, a poza tym:

 ■ zwiększa różnorodność dostarczanych składników  
 pokarmowych

 ■ zmniejsza ryzyko wystąpienia nowych nietolerancji 
 ■ zmniejsza ryzyko wystąpienia niedoborów  

 witaminowo-mineralnych.
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Jak można szybko odkryć 
przyczyny przewlekłego stanu 
zapalnego?

Konwencjonalni lekarze, chcąc wykluczyć produkty 
uważane za niewskazane dla pacjenta, stosują tak zwane 
podręcznikowe diety eliminacyjne, które jednym poma-
gają, a innym nie. Bardzo często mogą okazać się wręcz 
szkodliwe, bo ograniczają podaż niezbędnych składników 
odżywczych i mineralnych. Jeżeli takie “poszukiwanie” 
czynników zapalnych trwa miesiącami. Może prowadzić 
do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian. Koszty ro-
sną, a dolegliwości nie ustępują - narasta frustracja. Pa-
cjent traci zaufanie i nadzieję.

Występowanie alergii i nietolerancji pokarmowych to 
zjawisko coraz bardziej rozpowszechnione, a choroby o 
podłożu alergicznym są jednymi z najczęściej wymienia-
nych dolegliwości. Alergologia to dyscyplina medyczna, 
zajmująca się wyłącznie leczeniem nadwrażliwości rozu-
mianej jako obiektywnie powtarzalne objawy wywoływa-
ne za każdym razem przez ekspozycję na określony bo-
dziec, podany w dawce tolerowanej przez zdrowe osoby. 

W zależności od wykazania mechanizmu immunologicz-
nego, nadwrażliwość podzielono na alergiczną i niealer-
giczną. Ta reakcja może być wywołana przez produkty 
spożywcze, pyłki kwiatów, zboża, substancje chemiczne 
itp. Mogą one dawać najróżniejsze objawy – natychmia-
stowe lub utajone, przejawiające się zmianami skórnymi, 
występowaniem reakcji ze strony układu oddechowego, 
układu pokarmowego czy nawet silnymi reakcjami anafi-
laktycznymi będącymi bezpośrednim zagrożeniem życia.

Poza reakcjami alergicznymi sensu stricto występuje 
jeszcze cała gama tak zwanych niepożądanych reakcji na 
pokarm, nazywanych w Europie nietolerancjami pokar-
mowymi, a w Stanach zjednoczonych opóźnionymi lub 
ukrytymi reakcjami alergicznymi, które wymykają się 
definicji chorób alergicznych, głównie ze względu na nie-
swoistość objawów. Z tego powodu alergolodzy się nimi 
nie zajmują. Na całe szczęście przestali już kwestionować 
ich istnienie. 

Coraz więcej badań potwierdza, że u podłoża wielu 
chorób przewlekłych leżą właśnie te trudne do zdia-
gnozowania, nieswoiste reakcje, w wyniku których 
utrzymuje się w organizmie przewlekły stan zapalny.

Wiele osób próbuje samodzielnie znaleźć pokarmowe 
przyczyny problemów u siebie lub swoich dzieci. Takie 
próby, często trwające miesiące i lata, polegają na długo-
trwałym unikaniu produktów, podejrzewanych o wywo-
ływanie niepożądanych reakcji. Oznacza to długotrwałą 
eliminację z pożywienia wielu produktów, które mogą 
być się niezbędne dla prawidłowego zaopatrzenia orga-
nizmu. W tym okresie wprowadza się pojedynczo pro-
dukty podejrzane i przez kilka dni obserwuje się reakcje 
organizmu. Niestety ta metoda ma bardzo wiele wad. Jest 
męcząca, długotrwała i stwarza ryzyko niedoborów po-
karmowych. Dzisiaj dostępne jest narzędzie diagnostycz-
ne, które dostarczy nam informacji w ciągu trzech dni od 
pobrania krwi do badania

JAK ZNALEŹĆ PRZYCZYNĘ 
STANU ZAPALNEGO?

Polecamy badanie, które, co najmniej raz na kilka lat powi-
nien wykonać każdy, kto chce uchronić się przed rozwojem 
chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem.

Badanie wykonywane z próbki krwi pozwala błyskawicz-
nie zidentyfikować odpowiednie produkty spożywcze, 
które nie wywołują niepożądanych reakcji pokarmowych 
i wykluczyć te, które mogą być przyczyną problemów 
zdrowotnych. 
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Jest to niedrogie, innowacyjne badanie, zarówno dla 
dorosłych jak i dla dzieci, które można zamówić na 
odległość, za pośrednictwem nowoczesnej platformy in-
ternetowej. Pobranie krwi do badania można umówić w 
jednym z punktów pobrań na terenie całej Polski. lub za-
mówić pobranie (usługę pielęgniarską) w domu. Wyni-
ki badania są dostępne on-line w ciągu maksymalnie  
72 godzin od pobrania próbki krwi. 

Kiedy mamy wynik badania, wprowadzenie zdrowego 
sposobu odżywiania staje się proste. Wiemy dokładnie 
które produkty nam szkodzą i muszą zostać wyelimino-
wane. Wiemy nawet jak bardzo są one szkodliwe i na jak 
długo należy je wykluczyć z jadłospisu. 

Wiemy także, które produkty są dla nas bezpieczne,  
kompatybilne z naszym organizmem oraz dostarczają 
niezbędnych witamin i składników mineralnych. Efek-
tem jest - wyciszenie chronicznego procesu zapalnego, 
zapobieganie wystąpieniu szeregu chorób przewlekłych 
oraz leczenie lub wspomaganie leczenia już istniejących. 

Profil Metaboliczny wyróżnia się wśród wszyst-
kich znanych i stosowanych na świecie testów 
służących eliminacji produktów spożywczych 
– pozwala na wykonanie analizy jakościowej, a 
nie tylko ilościowej, ponieważ bada cały układ 
białokrwinkowy. To unikalne badanie ma na celu 
określenie stopnia reakcji układu odpornościowe-
go organizmu na poddane badaniu produkty spo-
żywcze, przy pomocy niezwykle precyzyjnego 
narzędzia, jakim jest cytotoksyczny test opóźnio-
nej alergii pokarmowej (w literaturze europejskiej 
nazywanej też nietolerancją pokarmową). Test po-
zwala zidentyfikować produkty, które wywołują 
niepożądaną reakcję na pokarm. 

W odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych na ryn-
ku, test wykonywany jest od początku do końca przez 
doświadczonego diagnostę laboratoryjnego. Badanie re-
akcji cytotoksycznej na najczęściej spożywane produk-
ty pozwala na morfologiczną (jakościową), a nie tylko 
ilościową ocenę reakcji komórek krwi na badany pro-
dukt. W ten sposób możemy zaobserwować wszystkie 
reakcje układu białokrwinkowego na kontakt z badanym 
produktem, pokazując nawet wczesne reakcje o bardzo 
złożonym podłożu. Wynik testu jest zatem fotografią 
reakcji układu odpornościowego organizmu na badane 

składniki pokarmowe i dodatki do żywności w chwili 
wykonania badania. W oparciu o wyniki tego testu die-
tetycy modyfikują sposób odżywiania stosując indywi-
dualną - spersonalizowaną dietę eliminacyjno-rotacyjną.

Czym Profil Metaboliczny wyróżnia się wśród 
wszystkich znanych i stosowanych na świecie 
testów opóźnionej alergii pokarmowej
(nietolerancji pokarmowej)?

 ■ niezwykłą precyzją - ujawnia ukryty, szkodliwy  
 wpływ wielu produktów spożywczych na zdrowie  
 badanej osoby - zazwyczaj występuje od 30  
 do 50 reakcji,

 ■ kompleksowością - pozwala na wykonanie analizy  
 jakościowej, a nie tylko ilościowej, dzięki czemu  
 bada cały układ białokrwinkowy, nie tylko  
 przeciwciała klasy IgG czy IgE, jak popularne testy  
 nietolerancji pokarmowej lub alergii pokarmowej,

 ■ pozwala ocenić stopień intensywności reakcji a nie  
 tylko ilość przeciwciał,

 ■ niespotykaną czułością - wykrywa wszelkie  
 nie IgE-zależne niepożądane reakcje, jakie wywołuje  
 dany produkt spożywczy

 ■ wnikliwością - ocenia siłę reakcji na dane alergeny,  
 a nie tylko stwierdza jej występowanie,

 ■ zakresem badania - analizuje 145 produktów  
 spożywczych, najczęściej stosowanych w polskiej  
 diecie;

 ■ efektem terapeutycznym - pozwala  
 wyeliminować przewlekłe stany zapalne 
 i uzyskiwać wspaniałe rezultaty poprzez wskazanie  
 najbardziej odpowiednich dla danej osoby  
 składników pożywienia i wykluczenie wszystkich,  
 które wywołują niepożądane reakcje,

 ■ dokładnością zapewnioną przez doświadczonego  
 diagnostę laboratoryjnego,

 ■ skutecznością potwierdzoną w centrach medycznych  
 w Stanach Zjednoczonych w Europie i Azji.

Wdrożenie i stosowanie diety eliminacyjno-rotacyjnej 
opartej o wynik testu wymaga zapewnienia prawidłowej 
podaży składników odżywczych i mineralnych. Im krót-
szy czas od momentu wykonania badania, tym wyższa 
skuteczność stosowanej diety eliminacyjno-rotacyjnej.
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Jak wykonać badanie i skorzystać 
z doskonałej oferty?

TYLKO TERAZ! 

Badanie Profil  
Metaboliczny 145 
W PROMOCYJNEJ 
CENIE 899,- zł!

Standardowa cena tego badania to 1300,- zł. 

Aby wykonać badanie wejdź na stronę
       https://genelab.pl/produkt/profil-metaboliczny-145/

Aby skorzystać ze zniżki w wysokości 401 zł,  
dokonaj zakupu do 31.05.2019 r. wpisując kod 
rabatowy: RAPORT podczas składania zamówienia.

INFORMACJE O BADANIU NIEPOŻĄDANYCH 
REAKCJI NA POKARM!

Cytotoksyczny test nietolerancji pokarmowej jest opty-
malnym badaniem, pozwalającym zidentyfikować sze-
rokie spektrum produktów wywołujących niepożądaną 
reakcję na pokarm. Ujawnia ukryte, destrukcyjne od-
działywanie produktów spożywczych na organizm. Od-
działywań tych zazwyczaj nie można wykryć za pomocą 
innych testów krwi, testów skórnych lub nawet długo-
trwale stosowanych diet eliminacyjnych.

Wyeliminowanie produktów wywołujących niepo-
żądane reakcje umożliwia wyciszenie przewlekłych 
stanów zapalnych związanych z nieodpowiednim od-
żywianiem. Jest to podstawowy warunek zastosowania 
spersonalizowanej interwencji żywieniowej oraz postępo-
wania leczniczego opartego o założenia Medycyny Funk-
cjonalnej lub Spersonalizowanej Medycyny Stylu życia.

Wynik testu dostarcza informacji o tym, co możemy bez-
piecznie jeść, a czego unikać. Raport badania “Profil Me-
taboliczny” wskazuje składniki pożywienia, które mogą 
wywoływać niepożądane reakcje organizmu. Sposób odży-
wiania opracowany  przez specjalistę, w oparciu o wyniki 
testu, zapewnia optymalne funkcjonowanie organizmu. 

Udoskonalanie metod i stosowanie nowych technologii 

w diagnostyce laboratoryjnej ułatwia pracę specjalistom 
i sprawia, że wyniki badań są bardziej wiarygodne, po-
wtarzalne i dokładne. 

Aby odpowiednio zdiagnozować niepożądane reakcje 
pokarmowe, należy wiedzieć jaką informację chcemy 
uzyskać, żeby dobrać odpowiednie narzędzia diagno-
styczne. Test powinien być dopasowany do populacji, do 
której należy diagnozowany przez nas pacjent, a także 
do rodzaju problemów pacjenta oraz jego wieku.

Każdy z testów stosowanych w alergologii i immunolo-
gii ma swoje plusy i minusy. Nie ma narzędzia  diagno-
stycznego dostosowanego do potrzeb każdego pacjenta, 
dlatego tak ważne jest indywidualne podejście do każ-
dego pacjenta w wyborze badania i zwrócenie uwagi 
przede wszystkim na czułość i swoistość testu. Ogromną 
rolę odgrywa także doświadczenie specjalistów w pracy 
z danym rodzajem testów. Po przeprowadzeniu terapii 
u kilku tysięcy pacjentów specjalista wie dokładnie jak 
interpretować wynik badania. To jest właściwa recepta 
na sukces terapeutyczny.

Jeżeli celem wykonania badania jest opracowanie sperso-
nalizowanego programu żywieniowego i wdrożenie tera-
pii opartej o zasady Medycyny Stylu Życia, najlepszym 
narzędziem będzie test o najwyższej czułości. Testy cy-
totoksyczne są z pewnością dużo bardziej pracochłonne 
i kosztowne, jednak mają ogromną przewagę nad testa-
mi immunoenzymatycznymi badającymi tylko obecność 
przeciwciał klasy IgG. Wykonywanie badania o niskiej 
czułości oznacza bowiem zbyt wiele wyników fałszywie 
ujemnych, co jest równoznaczne ze straconym czasem na 
nieskuteczną terapię, która nie wyklucza wszystkich pro-
duktów wywołujących niepożądaną reakcję pokarmową.
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Kod Metaboliczny i Profil Metaboliczny to badania, 
które wykonało już kilkadziesiąt tysięcy pacjentów w 
Polsce i setki tysięcy na świecie. Jest to jedyne badanie 
o tak wysokim wskaźniku czułości, dzięki czemu postę-
powanie terapeutyczne jest niezwykle skuteczne. Tam, 
gdzie chodzi o nasze zdrowie nie warto tracić czasu na 
mało skuteczne metody i ryzykować pogorszenie stanu 
zdrowia w wyniku nieskutecznego długotrwałego lecze-
nia. Odpowiednio wczesna i skuteczna diagnostyka po-
zwala na szybkie wdrożenie właściwego postępowania i 
powrót do zdrowia.

Fundacja Medycyny Stylu Życia to zespół specjali-
stów – lekarzy, trenerów personalnych,  diagnostów, 
dietetyków oraz pasjonatów zdrowego stylu życia i do-
skonałego jedzenia. Nasza działalność to:

 ■ Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, zasad  
 zdrowego i proekologicznego odżywiania oraz 
 aktywność na rzecz ochrony środowiska naturalnego

 ■ Promocja spersonalizowanej medycyny stylu życia  
 jako bezpiecznej metody leczenia chorób 
 cywilizacyjnych i rozwiązywania problemów  
 zdrowotnych społeczeństwa

 ■ Popularyzacja holistycznego, przyczynowego  
 podejścia do leczenia chorób opartego na zasadach  
 medycyny funkcjonalnej, w celu przedłużania życia  
 w zdrowiu

 ■ Wykonywanie badań diagnostycznych  
 umożliwiających personalizację i optymalizację  
 leczenia przy zastosowaniu czynników stylu życia

 ■ Organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji  
 popularyzujących wiedzę o nieinwazyjnych  
 metodach leczenia dla specjalistów i pacjentów  
 i o środowisku

Fundacja  ściśle współpracując z ośrodkami naukowymi 
z całego świata dostarcza nowoczesnych narzędzi dia-
gnostycznych. Dzięki nim, lekarze, dietetycy, trenerzy 
personalni i specjaliści ds. żywienia mogą stosować in-
dywidualne i spersonalizowane podejście w leczeniu i 
poprawie jakości życia swoich podopiecznych.

Nasze Centrum Diagnostyki Genetycznej i Immunolo-
gicznej GENELAB oferuje szeroką gamę badań diagno-
stycznych, które stanowią bezcenne narzędzie w rękach 
specjalistów. Dostarczają wyczerpujących informacji o 
specyficznej konstrukcji genetycznej i immunologicz-

nej. Nasze niezawodne rozwiązania, charakteryzują się 
wysoką czułością. Zapewniamy najwyższą jakość i stan-
daryzację usług oraz dostęp do najnowszej światowej 
wiedzy. 

Najlepszy sposób wykorzystania wyników tego badania 
to wprowadzenie zmian w sposobie odżywiania zgodnie 
z zaleceniami specjalisty posiadającego nasze rekomen-
dacje. Więcej informacji o działalności i ofercie Funda-
cji na stronach:

 ■ Badania diagnostyczne - www.genelab.pl
 ■ Personalizowane kosmetyki - www.dna-beauty.pl 
 ■ Personalizowane suplementy - www.nutrime.pl

Zachęcam także do odwiedzenia naszego portalu po-
święconego naturalnym metodom leczenia chorób prze-
wlekłych i profilaktyce - www.leczenie.org

Kompleksowe wsparcie specjalistyczne, w tym także 
leczenie chorób przewlekłych zapewniają nasi partne-
rzy, których można znaleźć na stronie: 
http://lifestyle-medicine.pl/fundacja/partnerzy/


