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Nasza misja

Prosto dla zdrowia

Nie od dziś wiemy, że to co 
najlepsze, kryje się w naturze. 
Rośliny, minerały, witaminy, 
składniki organiczne - wszystko 
to otacza nas na co dzień, posiada 
ogromną moc i daje nam wiele 
możliwości.

Zgodnie z tą ideą produkujemy 
dla Ciebie suplementy diety. 
Z wykorzystaniem naturalnych 
składników i w myśl zasady Clean 
Label - im prostszy skład, tym 
lepszy produkt. Robimy wszystko, 
aby dostarczyć Ci bezpieczne 
i wspomagające organizm produkty 
prosto dla zdrowia.

Prosto dla zdrowia
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Kliknij tutaj i sprawdź na stronie auraherbals.pl

https://auraherbals.pl/produkty/?zastosowanie=odpornosc&utm_source=ebook&utm_medium=photo&utm_campaign=prostodlazdrowia&utm_term=prosta-droga-do-odpornosci


Z artykułu dowiesz się:

dlaczego trzeba dbać o odpowiednie nawodnienie 

organizmu;

ile godzin snu potrzebujemy;

jakie produkty spożywcze włączyć do codziennej diety;

jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie psychiczne 

i fizyczne.

Artykuł przeczytasz w: 7 minut

10 wskazówek, dzięki którym
lepiej zadbasz o swój organizm
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1. Pij dużo wody, najlepiej ciepłej

To jedna z tych wskazówek, o których powinniśmy zawsze 

pamiętać, nie tylko teraz. Powszechnie wiadomo, że 

odpowiednie nawodnienie organizmu jest kluczowe dla 

dobrego samopoczucia. Specjaliści od żywienia zalecają, aby 
zaczynać dzień od wypicia szklanki letniej wody. 
W ten sposób pobudzimy do działania układ trawienny.

Z kolei wypicie ciepłej wody wpływa korzystnie na układ 

krwionośny. Pod wpływem ciepła rozszerzają się naczynia 

krwionośne i krew sprawniej krąży po całym organizmie. 

Popijanie gorącej wody znacząco wpływa także na proces 

oczyszczania organizmu z nagromadzonych toksyn. Jak to 

działa? Na skutek wyższej temperatury ciało zaczyna się pocić, 

a wraz z potem wydalane są toksyny.

10 wskazówek, dzięki którym
lepiej zadbasz o swój organizm

Artykuł przeczytasz w: 7 minut
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2. Wysypiaj się. Twój organizm potrzebuje 7-8 godzin snu

Od najmłodszych lat słyszymy, że sen to zdrowie. Trudno nie 

zgodzić się z tym stwierdzeniem. Odpowiednia ilość snu jest 

niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Warto 

wiedzieć, że dla różnych grup wiekowych optymalna jest inna 

liczba godzin snu. Według zaleceń National Sleep Foundation 

w przypadku dzieci jest to 9 -11 godzin, a w przypadku osób 

w wieku 18 - 64 optymalne będzie 7- 9 godzin.

Dlaczego sen jest ważny? To proste - w tym czasie organizm 

regeneruje się i zachodzą w nim wszelkie procesy naprawcze. 

Z tego względu osoby, które regularnie śpią za krótko, 
funkcjonują gorzej poznawczo i często wykazują obniżoną 
odporność. Aby układ immunologiczny mógł sprawnie działać, 

należy dbać o higienę snu.

Nie obawiaj się drzemek! Błędem wielu z nas jest odmawianie 

sobie prawa do krótkiej drzemki. W codziennym biegu 

i nadmiarze obowiązków czujemy, że nie mamy czasu na tę 

formę odpoczynku. Nic bardziej mylnego! Krótka drzemka 

potrafi zdziałać wiele dobrego. Organizm ma chwilę na 

zregenerowanie się, a po przebudzeniu mamy więcej energii 

do działania.

3. Jedz warzywa i owoce - to doskonałe źródło witamin, 

minerałów i antyoksydantów

Od dawna specjaliści żywienia i lekarze zachęcają, aby 

spożywać codziennie minimum 5 porcji warzyw i owoców. 

Prosta droga do odporności
10 wskazówek, dzięki którym lepiej zadbasz o swój organizm
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W obecnej sytuacji mówi się, że jeszcze lepszy efekt uzyskamy 

spożywając 10 porcji. 

Oto przykłady jednej porcji warzyw lub owoców:

1 porcja owoców to 1 jabłko lub 1 banan lub szklanka 

świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy,

1 porcja warzyw to 1 marchewka lub kilka rzodkiewek 

lub mała miseczka kiszonej kapusty.

W warzywach i owocach znajdziesz cenne substancje 

odżywcze, które nie tylko wzmocnią odporność organizmu, 

ale też zadbają o dobre samopoczucie.

Jeśli nie przepadasz za jedzeniem dużej ilości surowych 

owoców i warzyw, spróbuj użyć je do zrobienia soków, koktajli 

i smoothie. To wygodny sposób na spożycie kilku porcji owoców 

i warzyw na raz.

4. Rozsmakuj się w kiszonkach

Kiszonki są naturalnymi probiotykami, które korzystnie 

wpływają na układ trawienny. Kiszone warzywa to bogate 

źródło kwasu mlekowego, czyli dobroczynnej substancji 

powstającej w trakcie fermentacji. Kwas mlekowy wspiera 
odporność organizmu i przyczynia się do prawidłowego 
stanu flory bakteryjnej w jelitach. Kiszona kapusta jest także 

świetnym i smacznym źródłem witaminy C.

Prosta droga do odporności
10 wskazówek, dzięki którym lepiej zadbasz o swój organizm
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5. Pamiętaj o aktywności fizycznej

To szczególnie ważne właśnie teraz, gdy większość z nas 

pozostaje w domach, aby uchronić siebie i bliskich przed 

zakażeniem wirusem. Wypróbuj różne domowe ćwiczenia 

i sprawdź, w których czujesz się najlepiej - joga, pilates, a może 

energiczny aerobik? Możliwości jest wiele, a w tym szczególnym 

czasie wielu instruktorów fitness przeniosło swoje zajęcia do 

internetu, aby każdy mógł uczestniczyć w codziennym treningu 

bez wychodzenia z domu. Znajdź interesujące zajęcia i dołącz 

do nich. A nuż spodoba Ci się taka forma ćwiczeń.

Czy wiesz, że ruch wpływa pozytywnie na samopoczucie 

psychiczne i fizyczne? Aktywność fizyczna pomaga 
zwiększyć wydolność układu krążenia oraz wspomaga 
układ odpornościowy. Specjaliści podkreślają, że regularny 

wysiłek zmniejsza ryzyko zachorowania na przeziębienia 

i infekcje, ponieważ stymuluje on pracę komórek układu 

odpornościowego. Regularne wykonywanie ulubionych ćwiczeń 

poprawia także nastrój i pozwala odpocząć myślom.

Pamiętaj jednak, żeby nie przemęczyć się aż nadto. Zbyt 

intensywne i zbyt długo wykonywane ćwiczenia mogą obciążyć 

organizm. Nie zapomnij o solidnej rozgrzewce!

6. Obniż stres robiąc rzeczy, które Cię relaksują

Każdy z nas ma swoje ulubione sposoby na radzenie sobie 

ze stresem i napięciem. Po ciężkim dniu w pracy jedni biorą 

długą kąpiel, a inni wychodzą pobiegać. Jeszcze innym pomaga 

Prosta droga do odporności
10 wskazówek, dzięki którym lepiej zadbasz o swój organizm
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słuchanie muzyki i taniec, a innym oglądanie ulubionego serialu. 

Rób rzeczy, które lubisz i które sprawiają Ci przyjemność.

7. Zrezygnuj z używek

Specjaliści nie od dziś zalecają rezygnację z używek, aby 

móc w pełni cieszyć się dobrym zdrowiem. W zaistniałej 

sytuacji sprawa jest jeszcze poważniejsza - Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że osoby palące są 
bardziej narażone na komplikacje związane zarażeniem 
koronawirusem SARS-CoV-2. Koronawirus atakuje drogi 

oddechowe i powoduje ich uszkodzenie. Badania pokazują, 

że dym tytoniowy ma negatywny wpływ na stan układu 

oddechowego, dlatego u palaczy mogą wystąpić cięższe 

dolegliwości związane z zarażeniem koronawirusem.

8. Ogranicz cukier i wysoko przetworzoną żywność

W tym szczególnym czasie warto spożywać pełnowartościowe 

posiłki, aby dostarczyć do organizmu wszystkie niezbędne 

substancje odżywcze. A jeśli najdzie Cię chęć na słodkości, 

może przyrządzisz ich zdrową wersję? To lepsza alternatywa dla 

pochłaniania pustych kalorii z sklepowych ciastek z dużą ilością 

cukru. W internecie znajdziesz mnóstwo przepisów na desery 

ze zdrowszymi zamiennikami cukru, na przykład z bananem 

albo ksylitolem.

Prosta droga do odporności
10 wskazówek, dzięki którym lepiej zadbasz o swój organizm
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9. Jeśli w Twoim organizmie brakuje witamin i minerałów, 

rozważ suplementację

Dla zdrowia układu odpornościowego szczególne znaczenie 

mają następujące witaminy i minerały:

witamina C,

witamina D,

witamina A,

cynk,

selen,

żelazo.

W kwestii suplementacji naukowcy nie mają najmniejszych 

wątpliwości - należy suplementować witaminę D, ponieważ 
w naszym klimacie nie jesteśmy w stanie sami wytworzyć 
odpowiedniej jej ilości. W Polsce jest niewystarczająca liczba 

słonecznych dni, aby mogła zajść efektywna synteza witaminy 

D w skórze. Statystyki wskazują, że z tego powodu wiele osób 

w naszym kraju cierpi na niedobór witaminy D, co wpływa 

negatywnie na stan układu odpornościowego. 

Na skutek niedoboru obserwuje się większą męczliwość, 

obniżenie nastroju i częstszą zapadalność na infekcje.

Aby ustalić wysokość codziennej porcji witaminy D, należy 

najpierw wykonać badanie krwi. Na podstawie jego wyniku 

lekarz dobierze liczbę jednostek witaminy D, która będzie 

odpowiednia do zapotrzebowania danej osoby. W przypadku 

chęci suplementacji innymi witaminami i minerałami, również 

Prosta droga do odporności
10 wskazówek, dzięki którym lepiej zadbasz o swój organizm
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zawsze zachęcamy do konsultacji z lekarzem. Dobrze 

jest dopytać także o ewentualne interakcje wybranych 

suplementów z przyjmowanymi lekami. W wielu przypadkach 

takowych najczęściej nie ma, jednak mogą zdarzyć się leki, które 

pod wpływem któregoś z minerałów mogą działać słabiej lub 

mocniej.

W przypadku stosowania suplementów diety, szczególnie 

w czasie epidemii, ważny jest zdrowy rozsądek i rozważne 

przyjmowanie poszczególnych witamin i minerałów. 

Przyjmowanie zbyt dużych dawek nie tylko nie wzmocni 
organizmu, ale też może prowadzić do pogorszenia jego 
kondycji. Należy też uważać na nieuczciwe osoby, które próbują 

za wszelką cenę wmówić, że ich produkt jest skutecznym 

lekiem na koronawirusa. Żaden suplement diety nie daje 

takiej gwarancji. Ważne jest, aby wspierać odporność wieloma 

działaniami, a suplementacja jest zaledwie jednym z nich.

10. Pielęgnuj relacje z bliskimi. Wzajemne wsparcie jest 

ważne dla dobrego samopoczucia

Człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje relacji z innymi 

ludźmi. Abraham Maslow opracował piramidę hierarchii 

ludzkich potrzeb, w której potrzeba przynależności zajmuje 

wysokie miejsce. Bliskość i wsparcie płynące ze strony 

innych ludzi jest dla nas ważne, sami też czujemy się dobrze 

ofiarowując innym swoją uwagę i troskę. W czasie epidemii 
szczególnie potrzebujemy pozytywnych emocji płynących 
z kontaktów z bliskimi nam osobami. Rzadsze wychodzenie 

Prosta droga do odporności
10 wskazówek, dzięki którym lepiej zadbasz o swój organizm
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z domu, choć wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, to jest okazją 

do wzmocnienia więzi z bliskimi. Ci, którzy mijali się z rodziną 

w codziennym biegu, mają teraz okazję, aby nadrobić wspólny 

czas. Pamiętaj też o tych, z którymi nie mieszkasz pod jednym 

dachem. Zadzwoń do przyjaciółek, porozmawiaj ze znajomymi 

w ramach wspólnej wideokonferencji na przykład za pomocą 

programu Skype. W czasach utrudnionych wzajemnych 

kontaktów warto znaleźć inny sposób na ich pielęgnowanie.

Prosta droga do odporności
10 wskazówek, dzięki którym lepiej zadbasz o swój organizm
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Z artykułu dowiesz się:

które rośliny zwalczają szkodliwe bakterie, wirusy i grzyby;

jak przyrządzić shot na odporność i złote mleko z kurkumą;

jak przygotować gorące napary dla zdrowia. 

Artykuł przeczytasz w: 12 minut

Naturalne antybiotyki - 
pozbądź się szkodliwych bakterii
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Naturalne antybiotyki - 
pozbądź się szkodliwych bakterii

Czy wiesz, że Matka Natura oferuje Ci wiele dobroczynnych 
substancji o leczniczym działaniu? Część z nich pewnie 
doskonale znasz, ale niektóre z nich mogą być dla Ciebie 
zaskoczeniem. Poznaj naturalne antybiotyki, które 
pomogą Ci w walce z szkodliwymi bakteriami.

15 naturalnych antybiotyków, które 
warto znać

Oto rośliny, które wspomogą Twój organizm w walce ze 

szkodliwymi bakteriami, wirusami i grzybami.

1. Czosnek

Czosnek to sprawdzony sposób na szybsze uporanie się 

z przeziębieniem. Zawiera substancje, które nie tylko wzmacniają 

odporność, ale też działają przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. 

Artykuł przeczytasz w: 12 minut
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Ten naturalny antybiotyk stosowany jest w lecznictwie od 

dawien dawna. Pewnie doskonale pamiętasz z dzieciństwa smak 

kanapki z czosnkiem, cebulą i masłem, którą robiła ci mama, gdy 

dopadała cię infekcja. Wielu z nas po dziś dzień chętnie sięga 

po czosnek, gdy tylko poczuje pierwsze objawy przeziębienia. 

Czy wiesz, które substancje odpowiadają za prozdrowotne 

właściwości czosnku?

Za lecznicze działanie czosnku odpowiada allicyna - 

siarkoorganiczny związek chemiczny o bakteriobójczym 

działaniu. Czosnek jest skuteczny wobec bakterii Gram-

dodatnich i Gram-ujemnych, działa na szczepy z rodzaju 

Escherichia, Salmonella, Klebsiella, Proteus, Staphylococcus, 

Streptococcus, Bacillus i Clostridium. Jego działanie 

porównywane jest do działania penicyliny, erytromycyny czy 

tetracykliny. Czosnek skutecznie radzi sobie także z niektórymi 

rodzajami grzybów, na przykład Candida albicans.

Jak prawidłowo spożywać czosnek?

Dla zdrowia najlepiej spożywać czosnek w surowej postaci, 

ponieważ pod wpływem obróbki termicznej traci swoje 

cenne właściwości. Dla wzmocnienia odporności zaleca się 
1 ząbek czosnku dziennie, a w trakcie choroby 2-3 ząbki 
maksymalnie. Należy pamiętać, że nadmierne spożycie czosnku 

może podrażnić żołądek i wywołać nieprzyjemne dolegliwości 

z jego strony - zgagę, ból czy wzdęcia.

Prosta droga do odporności
Naturalne antybiotyki - pozbądź się szkodliwych bakterii
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Warto też pamiętać, że czosnek skutecznie obniża ciśnienie 

krwi, dlatego osoby z niskim ciśnieniem krwi powinny zachować 

ostrożność przy jego stosowaniu. Czosnku powinny unikać 

osoby cierpiące na ostry nieżyt żołądka i jelit.

2. Cebula

Cebula i czosnek to zgrany duet w leczeniu przeziębienia 

i infekcji. Podobnie jak czosnek zawiera allicynę, czyli silną 
substancję o działaniu bakteriobójczym. Allicyna działa także 

przeciwzapalnie, dlatego z powodzeniem stosowana jest 

w trakcie choroby. Spożywanie cebuli pomaga również wzmocnić 

odporność, ponieważ zawiera cenne składniki aktywne takie jak: 

kwercetyna, witamina C, związki siarki czy witaminy z grupy B.

Syrop z cebuli - przepis

Syrop z cebuli to doskonale znany naszym mamom i babciom 

specyfik na ból gardła. Drobno pokrojoną cebulę zasypuje się 

cukrem lub zalewa się miodem i odstawia się na kilka godzin. 

Można dodatkowo dodać odrobinę soku z cytryny. 

Po upływie tego czasu cebula puszcza sok, który można 

nabierać łyżeczką i podawać przeziębionej osobie.

Prosta droga do odporności
Naturalne antybiotyki - pozbądź się szkodliwych bakterii
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3. Kurkuma

Kurkuma zawiera kurkuminę, czyli jeden z najsilniejszych 
antyoksydantów. Kurkumina działa przeciwbakteryjnie, 

przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. Stosowana jest w medycynie 

Dalekiego Wschodu od tysięcy lat i cieszy się ogromną 

popularnością wśród zwolenników naturalnych substancji 

leczniczych po dziś dzień.

Prosty przepis na shot na odporność z kurkumą

Prosta droga do odporności
Naturalne antybiotyki - pozbądź się szkodliwych bakterii

SKŁADNIKI

Cytryna

Kawałek świeżego imbiru (ok. 2 cm)

2 łyżeczki kurkumy

Szczypta pieprzu

PRZYGOTOWANIE

Jeśli posiadasz wyciskarkę lub sokowirówkę: przepuść przez 

nią wszystkie składniki, dodaj przyprawy, przelej do szklanki 

lub kieliszka i wypij.

Jeśli używasz blendera: wyciśnij sok z cytryny, dodaj 

pokrojony w plastry imbir oraz wsyp kurkumę i pieprz. 

Miksuj dokładnie wszystkie składniki przez dłuższą chwilę, 

przelej do kieliszka i wypij.
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Przepis na złote mleko z kurkumą

SKŁADNIKI

1 szklanka mleka migdałowego lub kokosowego

1 łyżka oleju kokosowego nierafinowanego

1 łyżeczka mielonej kurkumy

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżeczka miodu

Szczypta pieprzu

PRZYGOTOWANIE

Wlej mleko do garnka, dodaj kurkumę, szczyptę pieprzu 

i mieszając podgrzewaj na wolnym ogniu. Pod koniec dodaj 

olej kokosowy i przelej napój do kubka. Odczekaj aż trochę 

ostygnie i dopiero wtedy dodaj miód. Dzięki temu zachowasz 

jego cenne właściwości. Na koniec dodaj cynamon.

4. Oregano

Czy wiesz, że oregano to nie tylko smaczna i aromatyczna 

przyprawa, ale też źródło cennych składników aktywnych? 

Oregano jest bogate w witaminy (np. C i K), minerały 

(np. cynk i potas) i flawonoidy oraz działa antybakteryjnie 

i przeciwgrzybiczo.

W celach leczniczych stosuje się olejek z oregano, który 

otrzymuje się z suszonego lub świeżego ziela. Olejek zawiera 

Prosta droga do odporności
Naturalne antybiotyki - pozbądź się szkodliwych bakterii
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karwakrol i tymol - silne substancje o działaniu przeciwbakteryjnym 

i przeciwgrzybiczym, dzięki czemu jest skuteczny w walce 

z bakteriami Escherichia coli i gronkowca złocistego oraz 

grzybami Candida albicans i kropidlakiem.

Olejek z oregano - czy można przyrządzić go samemu?

Olejek z oregano możesz kupić w wielu aptekach i sklepach 

zielarskich, ale możesz także spróbować przyrządzić go 

samemu. Jak to zrobić? Potrzebujesz pół kubka listków oregano 

i pół kubka oleju (np. słonecznikowego) lub oliwy z oliwek. 

Umyte listki zetrzyj w moździerzu i zalej lekko podgrzaną oliwą 

lub olejem. Całość przelej do szklanej butelki, zamknij ją 

i potrząśnij, aby składniki dobrze się zmieszały. Teraz wystarczy 

odstawić butelkę w suche i chłodne miejsce na około dwa 

tygodnie. Po upływie tego czasu możesz stosować olej z oregano.

W przypadku infekcji bakteryjnych dodaj 2 krople olejku do 

wody i wypij. Olejek może być stosowany także w inhalacjach, 
dzięki którym zmniejszysz dolegliwości takie jak zatkany nos 
czy ból gardła.

5. Goździkowiec korzenny

Suszone pączki kwiatów goździkowca korzennego, czyli 

goździki, są chętnie stosowane szczególnie w okresie jesienno-

zimowym. Są dodawane do zimowych rozgrzewających 

naparów i herbat oraz aromatycznych potraw. Warto wiedzieć, 

że oprócz walorów smakowych posiadają one właściwości 

Prosta droga do odporności
Naturalne antybiotyki - pozbądź się szkodliwych bakterii
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prozdrowotne. W ziołolecznictwie najczęściej stosuje się olejek 

goździkowy.

Olejek goździkowy w 95% składa się z eugenolu, czyli związku 

z grupy terpenów o silnym działaniu przeciwbakteryjnym 

i antyseptycznym. Olejek z goździkowca korzennego 
wspomaga leczenie zapaleń błon śluzowych jamy 
ustnej i gardła, działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, 
antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Z powodzeniem 

stosowany jest wspomagająco przy przeziębieniach i katarze.

Warto wiedzieć, że olejek goździkowy pomaga w odstraszaniu 

owadów, takich jak muchy i komary. Najlepszy efekt uzyskuje 

się, gdy połączy się olejek goździkowy z olejkiem cedrowym 

i lawendowym.

6. Jeżówka purpurowa

Jeżówka purpurowa to roślina, która zdobi przydomowe 

ogrody. Kwiaty jeżówki najczęściej mają purpurowe płatki, ale 

mogą występować także w żółtym, pomarańczowym 

i czerwonym kolorze. Jeżówka to nie tylko ozdoba dla ogrodu, 

ale też roślina bogata w cenne substancje o bakteriobójczym 

działaniu.

W badaniach wykazano, że substancje aktywne zawarte 

w jeżówce purpurowej mają działanie bakteriobójcze, 

przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Zalicza się do nich 

betainę, glikoproteiny oraz olejki eteryczne. Ekstrakt z jeżówki 

purpurowej stosuje się przeciwko gronkowcom i paciorkowcom. 

Prosta droga do odporności
Naturalne antybiotyki - pozbądź się szkodliwych bakterii
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Wykazano jego skuteczność w leczeniu infekcji układu 

moczowego, opryszczki oraz w leczeniu półpaśca.

Ekstrakt z jeżówki purpurowej wykazuje także działanie 

przeciwzapalne. Działa hamująco na wydzielanie substancji 

odpowiedzialnych za stany zapalne w organizmie, takich jak 

histamina, prostaglandyny i leukotrieny.

Napar z jeżówki purpurowej - prosty przepis

Zalej łyżkę suszonej jeżówki purpurowej szklanką gorącej 

wody, przykryj i odstaw na ok. 15-20 minut. Po tym czasie 

odcedź napar i wypij.

7. Bylica piołun

Bylica piołun (łac. Artemisia absinthium) stosowana jest 

w medycynie ludowej od dawien dawna. W Polsce piołun jest 

powszechnienie znany i wykorzystywany w ziołolecznictwie. 

Niegdyś stosowano bylicę piołun jako lek obniżający gorączkę, 

moczopędny i żółciopędny. Współcześnie używana jest jako 

środek stymulujący apetyt i poprawiający trawienie. 

W badaniach wykazano także bakteriobójcze i grzybobójcze 

działania olejku z bylicy piołun.

Bylica piołun swoje właściwości zawdzięcza wysokiej 

zawartości garbników. Wykazują one działanie bakteriobójcze 

i antyseptyczne.

Prosta droga do odporności
Naturalne antybiotyki - pozbądź się szkodliwych bakterii
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Piołun - czy są przeciwwskazania?

Kobiety w ciąży i karmiące oraz osoby chorujące na wrzody 

żołądka nie powinny spożywać bylicy piołun.

W przypadku spożywania naparów czy ekstraktów z bylicy 

piołun należy zachować szczególną ostrożność i stosować się 

do zaleceń. Nadmierne spożycie piołunu może spowodować 
problemy żołądkowe, zawroty głowy, a nawet halucynacje.

8. Orzech włoski

Nalewka z orzecha włoskiego to stosowany od dawien 

dawna sposób na wszelkie problemy z trawieniem. Być może 

pamiętasz, jak twoi dziadkowie przyrządzali ją co roku. 

Nic dziwnego - orzech włoski zawiera wiele cennych substancji 

o korzystnym dla zdrowia działaniu. Wykazują one działanie 

bakteriobójcze, dlatego ekstrakt z orzecha włoskiego 

z powodzeniem stosowany jest przy biegunkach o podłożu 

bakteryjnym i zatruciach pokarmowych. Może być stosowany 

także zewnętrznie przy zapaleniach ropnych i trądziku.

9. Bakopa

Bakopa drobnolistna, zwana też brahmi, jest ziołem o działaniu 

leczniczym. Od wieków stosowana jest w medycynie 

ajurwedyjskiej jako lek na wiele dolegliwości. Ekstrakt z bakopy 

posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Wszystko 

to dzięki wysokiej zawartości kwasu betulinowego. Ekstrakt 

z brahmi jest skuteczny w zwalczaniu bakterii Escherichia coli 

Prosta droga do odporności
Naturalne antybiotyki - pozbądź się szkodliwych bakterii
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oraz ogranicza w znacznym stopniu rozwój bakterii Salmonella 

enteritidis, Listeria monocytogenes oraz pałeczki ropy 

błękitnej.

Korzyści ze stosowania bakopy drobnolistnej jest znacznie 

więcej. Ekstrakt z bakopy wspiera koncentrację i usprawnia 
pracę układu nerwowego. Stosowanie brahmi jest szczególnie 

polecane osobom starszym.

10. Rokitnik

Owoce rokitnika zwyczajnego to prawdziwe bogactwo cennych 

witamin, minerałów i substancji aktywnych. Są bogate 

w antyoksydanty, flawonoidy, witaminy A, C, D, E, K oraz witaminy 

z grupy B. Zawierają minerały takie jak potas, żelazo czy fosfor.

W celach leczniczych wykorzystuje się nie tylko owoce rokitnika 

zwyczajnego, ale także jego liście i olej z jego nasion. Rokitnik 
stosowany jest w celu wzmocnienia odporności oraz 
w trakcie przeziębień i infekcji, aby przyspieszyć powrót do 
zdrowia. Jest naturalnym antybiotykiem, a jego właściwości 

bakteriobójcze sprawdzają się w zwalczaniu bakterii Salmonelli, 

gronkowca złocistego oraz paciorkowca. Stosuje się go przy 

zatruciach pokarmowych i bólach brzucha, a także na infekcje 

układu moczowego.

11. Glistnik

Glistnik, zwany też jaskółczym zielem, to roślina z rodziny 

makowatych, którą można spotkać praktycznie w całej Polsce. 

Prosta droga do odporności
Naturalne antybiotyki - pozbądź się szkodliwych bakterii
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Można ją poznać po pędach z drobnymi włoskami i żółtych 

drobnych kwiatach. W ziołolecznictwie wykorzystywany jest 

sok z glistnika, który posiada właściwości bakteriobójcze. 

Sok z jaskółczego ziela od dawien dawna stosowany jest także 

w leczeniu brodawek, czyli zmian skórnych spowodowanych 

wirusem brodawczaka ludzkiego.

12. Wąkrota azjatycka

Wąkrota azjatycka (Centella asiatica L.), zwana też gotu kolą, 

to roślina, która odgrywa ważną rolę w medycynie Dalekiego 

Wschodu. W Polsce coraz więcej osób chętnie sięga po 

sprawdzone ziołowe receptury z odległych krajów. Wąkrota 

azjatycka zdobyła swoją popularność, dzięki swoim licznym 

prozdrowotnym właściwościom. Korzystnie wpływa na pracę 
układu sercowo-naczyniowego, wspiera pracę mózgu oraz 
działa bakteriobójczo i przeciwgrzybiczo. Stosowana jest 

również zewnętrznie w leczeniu zmian skórnych.

Olejek eteryczny z wąkroty azjatyckiej hamuje rozwój pałeczek 

okrężnicy (Escherichia coli), laseczek siennych (Bacillus 

subtilis), gronkowca złocistego i odmieńca pospolitego 

(Proteus vulgaris). Wykazuje również działanie bakteriobójcze 

w stosunku do bakterii Xanthomonas campestris i Bacillus 

megaterium.

W badaniach potwierdzono także grzybobójcze właściwości 

gotu koli. Wykazano jej skuteczność w stosunku do grzybów 

takich jak kropidlak czarny (Aspergillus niger), czy bielnik biały 

(Candida albicans).

Prosta droga do odporności
Naturalne antybiotyki - pozbądź się szkodliwych bakterii
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13. Imbir

Tej rośliny nie trzeba nikomu przedstawiać - właściwości 

lecznicze imbiru są doskonale znane wielu osobom. 

W ziołolecznictwie wykorzystuje się kłącze imbiru, które jest 

bogate w olejek eteryczny o prozdrowotnych właściwościach.

Imbir jest stosowany w celu wzmocnienia odporności oraz 

w trakcie choroby, aby przyspieszyć proces zdrowienia. 

Imbir działa odkażająco, przeciwzapalnie, przeciwbólowo, 

a także rozgrzewająco.

14. Krwawnik

Krwawnik to roślina, która ze względu na swoje bakteriobójcze 

właściwości często stosowana jest do pielęgnacji skóry 
trądzikowej ze skłonnością do powstawania wyprysków 
i stanów zapalnych.

Krwawnik działa także oczyszczająco i odtruwająco. 

Przeciwdziała kumulowaniu się złogów i powstawaniu 

kamieni w nerkach, woreczku żółciowym i innych narządach. 

Przyspiesza przemianę materii i wspomaga oczyszczanie krwi 

ze szkodliwych substancji.

Prosta droga do odporności
Naturalne antybiotyki - pozbądź się szkodliwych bakterii
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Prosta droga do odporności
Naturalne antybiotyki - pozbądź się szkodliwych bakterii

Napar z krwawnika - przepis

1 łyżkę suszonego ziela krwawnika zalej 200 ml gorącej wody 

i odstaw na 20 minut, a następnie odcedź. Dla najlepszego 

efektu pij napar z krwawnika 2 razy dziennie.

15. Dziurawiec

Dziurawiec, znany również jako ziele świętojańskie, to roślina 

o żółtych kwiatach spotykana często na łąkach. Nazwa rośliny 

pochodzi od drobnych dziurek na liściach rośliny, które są 

zauważalne, jeśli spojrzy się na nie pod światło. Tak naprawdę 

są to małe zbiorniki, w których zgromadzone są olejki eteryczne 

dziurawca. To właśnie dzięki nim dziurawiec odgrywa ważną 

rolę w ziołolecznictwie. Dziurawiec zawiera substancje 

aktywne, takie jak hyperycyna, rutyna i kwercetyna . Zawiera 

także dużą ilość garbników, czyli substancji o silnym działaniu 

bakteriobójczym.

Dziurawiec często stosowany jest zewnętrznie do pielęgnacji 

skóry trądzikowej. Jest skuteczny w zmniejszaniu ropni 

i wrzodów. Stosuje się go także do przemywania ran, ponieważ 
nie tylko działa bakteriobójczo, ale też przyspiesza ich 
gojenie, łagodzi oparzenia oraz działa antyseptycznie.

Płukanki z dziurawca stosowane są także w leczeniu zapalenia 

dziąseł, jamy ustnej i gardła.
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Kurkuma - złoty środek

Z artykułu dowiesz się:

jaka jest historia kurkumy;

jak działa na organizm;

jak zwiększyć jej przyswajalność.

Artykuł przeczytasz w: 5 minut
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Kurkuma to przyprawa znana na Dalekim Wschodzie już 
od 600 r. p.n.e. Jej leczniczy potencjał wykorzystywany 
jest w naturalnej medycynie ajurwedyjskiej od wielu lat. 
Coraz więcej badań podkreśla prozdrowotne właściwości 
kurkuminy, czyli zawartej w kurkumie substancji 
aktywnej o właściwościach przeciwzapalnych 
i przeciwutleniających. Czy ta niezwykła roślina okaże się 
remedium na wiele dolegliwości?

Kurkuma, zwana też ostryżem długim, od wielu lat stosowana 

jest w licznych dolegliwościach, na przykład wrzodach, stanach 

zapalnych, bólach menstruacyjnych, chorobach pasożytniczych 

czy schorzeniach układu pokarmowego. Badania nad 

właściwościami kurkumy i możliwościami wykorzystania jej 

w leczeniu były przeprowadzane już w XIX wieku, ale 

szczególne zainteresowanie tą przyprawą wzrosło w ciągu 

ostatnich 30 lat.

Kurkuma - złoty środek

Artykuł przeczytasz w: 5 minut

32

Prosto dla zdrowia



33

Prosto dla zdrowia

Kurkumina - silny przeciwutleniacz 
zawarty w kurkumie

Kurkuma większość swoich niezwykłych właściwości 

zdrowotnych zawdzięcza kurkuminie. Kurkumina to organiczny 

związek chemiczny, który nadaje kurkumie żółty kolor. Jest 
silnym antyoksydantem o dobroczynnych właściwościach: 
przeciwzapalnych, antybakteryjnych, antynowotworowych 
i przeciwwirusowych. To właśnie dlatego regularne spożywanie 

kurkumy jest tak korzystne dla zdrowia. Dodatkowo zawiera 

ona witaminy z grupy B, wapń, żelazo oraz magnez.

Właściwości kurkumy - poznaj jej 
dobroczynne działanie!

Działanie przeciwzapalne

Kurkuma to jeden z najsilniejszych, naturalnych środków 

przeciwzapalnych. Kurkuma wspomaga leczenie bólów stawów, 

stanów zapalnych, grypy, przeziębienia, schorzeń skórnych czy 

reumatyzmu. W przypadku bólów reumatycznych stosowanie 

kurkumy wspomaga ich złagodzenie oraz pomaga 

w zmniejszeniu stanu zapalnego. Ponadto ostryż długi wykazuje 

działanie podobne do leków przeciwbólowych. 

Prosta droga do odporności
Kurkuma - złoty środek



34

Prosto dla zdrowia

To także doskonały środek dla osób uprawiających sport, 

ponieważ zapobiega powstawaniu stanów zapalnych 

i przyspiesza regenerację organizmu.

Kurkumina a profilaktyka nowotworów

Badanie przeprowadzone w Centrum Badań nad Rakiem 

im. Andersona w Houston udowodniły, że kurkumina niszczy 

nowotwory we wnętrzu komórki (badanie było przeprowadzone 

na szczurach). Z kolei badania przeprowadzone przez 

naukowców z Uniwersytetu w Teksasie wykazały 

przeciwnowotworową zdolność kurkuminy, która jak się 

okazuje wyszukuje komórki nowotworowe i je likwiduje nie 

wywołując jednocześnie żadnych skutków ubocznych. 

W ciągu ostatnich dekad liczne badania wskazują na 
zdolność kurkuminy do hamowania rozwoju chorób 
nowotworowych oraz zapobiegania im. Wyniki są obiecujące, 

jednak aby w pełni potwierdzić tę teorię, wymagane są dalsze 

badania naukowe.

Kurkuma łagodzi dolegliwości układu trawiennego

Kurkuma już od dawien dawna była stosowana pomocniczo 

w leczeniu schorzeń układu pokarmowego. Kurkumina nie 

tylko łagodzi stany zapalne żołądka czy jelit, ale też niszczy 

groźną bakterię Helicobacter pylori. Niszczy aż 65 szczepów 

tej bakterii. Ponadto częste spożywanie kurkumy pomaga 

w pozbyciu się wzdęć, wrzodów, biegunki, zespołu jelita 

drażliwego oraz stanu zapalnego błon śluzowych żołądka i jelit.

Prosta droga do odporności
Kurkuma - złoty środek
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Kurkuma wspomaga także trawienie oraz pobudza wydzielanie 

żółci, dzięki czemu korzystnie oddziałuje na pracę wątroby.

Kurkuma a metabolizm

Kurkumina posiada zdolność do przyspieszania metabolizmu 

oraz zapobiega odkładaniu się tkanki tłuszczowej w organizmie. 

Pomaga także obniżyć poziom cholesterolu.

Właściwości antyoksydacyjne kurkuminy

Spożywanie kurkumy pomaga w zwalczaniu wolnych rodników. 

Są to substancje, które negatywnie wpływają na komórki 

całego organizmu. Wolne rodniki przyspieszają proces 

starzenia się skóry oraz przyczyniają się do powstawania 

komórek nowotworowych. Wolne rodniki uszkadzają bądź 
niszczą wiele ważnych związków organicznych, takich jak 
kwasy tłuszczowe, białka i DNA. Kurkumina wykazuje silne 

działanie antyoksydacyjne, które może zneutralizować wolne 

rodniki. Kurkumina zwiększa także aktywność enzymów 

przeciwutleniających w organizmie.

Kurkuma i czarny pieprz

Działanie kurkumy jest najskuteczniejsze w połączeniu 

z czarnym pieprzem, a konkretniej z zawartą w nim piperyną, 

która zwiększa wchłanialność kurkuminy. Badania pokazują, 
że piperyna zwiększa biodostępność doustnie podanej 
kurkumy nawet 2000 razy. Podkreśla się przy tym, że wzrost 

ten nie wiąże się z żadnymi skutkami ubocznymi dla organizmu.

Prosta droga do odporności
Kurkuma - złoty środek
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Czy warto stosować
suplementy diety z kurkumą?

Doktor Ajay Goel w swojej publikacji w całości poświęconej 

kurkuminie, zwraca uwagę iż kurkuma w postaci przyprawy 

zawiera stosunkowo niewiele substancji aktywnej. Wiele zależy 

od gatunku kurkumy, a także klimatu i ziemi w jakiej wzrastała. 

Autor szacuje iż kurkuma zawiera zaledwie kilka procent 

kurkuminy co według niego jest zbyt małą ilością, aby uzyskać 

znaczące efekty w leczeniu schorzeń. Swoim pacjentom zaleca 

ekstrakty z kurkumy o wysokiej biodostępności i wysokiej 

zawartości kurkuminy.

Podsumowując, regularne spożywanie kurkumy w posiłkach, 

napojach i naparach rozgrzewających ma korzystny wpływ 

na cały organizm. Wzmacnia odporność i wspiera prawidłową 

pracę wielu układów, na przykład trawiennego. W celu 

uzyskania jak najlepszych efektów zdrowotnych, można 

rozważyć dodatkową suplementację preparatami z kurkuminą.

Suplementy diety z kurkumą - jak wybrać najlepszy 

preparat?

Zasada jest identyczna jak w przypadku każdego suplementu 

z ekstraktami roślinnymi - warto wybierać produkty 

z standaryzowanymi ekstraktami. Standaryzacja informuje 

Prosta droga do odporności
Kurkuma - złoty środek



Prosta droga do odporności
Kurkuma - złoty środek

o tym, ile danej substancji aktywnej znajduje się w zastosowanym 

preparacie. To gwarancja, że dany produkt faktycznie zawiera 

to, czego potrzebujemy.

Prosto dla zdrowia
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Kliknij tutaj i sprawdź na stronie auraherbals.pl

https://auraherbals.pl/produkty/kurkuma-ekstrakt-piperyna-kapsulki-60-szt/?utm_source=ebook&utm_medium=photo&utm_campaign=prostodlazdrowia&utm_term=kurkuma
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Gwarancja jakości

Do jej produkcji wykorzystaliśmy 

markowe witaminy Quali®-D i MenaQ7®. 

To naturalne witaminy pozyskane 

odpowiednio z lanoliny i ciecierzycy. 

Quali®-D pozyskana została 

w szwajcarskich laboratoriach. Dzięki 

drobno rozproszonym cząsteczkom jest 

szybciej i łatwiej przyswajalna przez 

organizm ludzki. MenaQ7® to witamina K 

o właściwościach potwierdzonych 

w badaniach klinicznych. Posiada liczne 

certyfikaty potwierdzające czystość 

i bezpieczeństwo produktu.

Kliknij tutaj i sprawdź na stronie auraherbals.pl

*Witaminy D, C oraz składniki takie jak: kurkuma, 
imbir, czosnek, rokitnik, cynk wspierają prawidłowe 
funkcjonowanie układu odpornościowego.

Prosta droga do  ODPORNOŚCI*

https://auraherbals.pl/produkty/?zastosowanie=odpornosc&utm_source=ebook&utm_medium=reklama&utm_campaign=prostodlazdrowia&utm_term=prosta-droga-do-odpornosci


Prosto dla zdrowia

Prosta droga
do dobrego

samopoczucia

Kliknij tutaj i sprawdź na stronie auraherbals.pl

https://auraherbals.pl/produkty/?zastosowanie=pamiec-i-koncentracja%7Cstres%7Czmeczenie&utm_source=ebook&utm_medium=photo&utm_campaign=prostodlazdrowia&utm_term=prosta-droga-do-dobrego-samopoczucia


Adaptogeny – naturalni 
sprzymierzeńcy 
w walce ze stresem

Z artykułu dowiesz się:

jak stres wpływa na nasz organizm;

czym są adaptogeny;

jakie są korzyści dla zdrowia z regularnego stosowania 

adaptogenów.

Artykuł przeczytasz w: 5 minut
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Stres to nieodłączny element naszego życia. Każdego 
dnia mierzymy się z licznymi stresorami, które 
wymagają od naszego organizmu natychmiastowej 
reakcji. Jesteśmy ewolucyjnie zaprogramowani, aby 
reagować pełną mobilizacją i gotowością do działania. 
Dzięki temu efektywnie radzimy sobie z codziennymi 
trudnościami.

Adaptogeny – naturalni 
sprzymierzeńcy 
w walce ze stresem

Artykuł przeczytasz w: 5 minut

Prosto dla zdrowia

Mogłoby się zdawać, że w związku z tym nie ponosimy żadnych 

kosztów – nic bardziej mylnego! Każda taka sytuacja niesie 

za sobą straty dla organizmu, ponieważ zużywamy cenną 

energię życiową. Kiedy mierzymy się z wieloma przeszkodami 

lub żyjemy w chronicznym stresie, stajemy się coraz bardziej 

wyczerpani i osłabieni.

Tymczasem mamy dla Ciebie pocieszającą wiadomość! Nawet 

jeśli na co dzień stresory spadają na Ciebie jak grom z jasnego 

nieba, wciąż możesz zrobić coś dla siebie i zwiększyć odporność 

na stres, a także usprawnić powrót do wewnętrznej równowagi.

42
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Jak wspomóc organizm w walce 
ze stresem? Najlepiej naturalnie!

Otóż to! Po raz kolejny z pomocą przychodzi Matka Natura i jej 

dobrodziejstwa. Nie od dziś wiadomo, że zioła to rewelacyjne 

źródło dobroczynnych substancji, które mają pozytywny wpływ 

na organizm. Jeśli jeszcze o nich nie słyszałeś, to najwyższy 

czas, abyś poznał moc drzemiącą w adaptogenach.

Adaptogeny to 
substancje pochodzenia 
głównie naturalnego, 
które mają korzystny 
wpływ na organizm. 
Nie każda roślina 

może zostać uznana 

za adaptogen. Wpierw 

musi spełnić 3 istotne 

warunki: nie może 

działać toksycznie ani 

w dezorganizujący 

sposób na organizm. Wręcz przeciwnie – musi wspomagać go 

w utrzymywaniu równowagi i normalizować jego działanie. 

Powinna także wykazywać niespecyficzne działanie w stosunku 

do całego ustroju i wspierać pracę wielu układów poprzez 

zwiększanie ich odporności na szkodliwe czynniki (fizyczne, 

chemiczne i biologiczne).

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Adaptogeny - naturalni sprzymierzeńcy w walce ze stresem



Do najbardziej popularnych i powszechnie stosowanych 

adaptogenów zaliczamy:

ashwagandhę,

wąkrotę azjatycką,

kadzidłowiec,

bakopę,

szczodrak krokoszowy,

berberynę,

różeniec górski.

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Adaptogeny - naturalni sprzymierzeńcy w walce ze stresem

Prosto dla zdrowia
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Adaptogeny - 6 dobroczynnych 
właściwości

Wprowadzając adaptogeny do codziennej diety, 

w prosty i szybki sposób zapewniasz sobie wiele korzyści. 

Przedstawiamy najważniejsze z nich:

1. Adaptogeny mają pozytywny wpływ na nasz nastrój

Liczne badania wskazują, że redukują one poziom niepokoju. 

Mają działanie uspokajające i wyciszające, dzięki czemu są 

również pomocne w walce z bezsennością. Zmniejszają uczucie 

zmęczenia i pomagają efektywniej radzić sobie ze stresem.

2. Adaptogeny działają przeciwbakteryjnie 

i przeciwgrzybiczo

To rewelacyjna wiadomość dla osób, które często zmagają się 

z różnymi infekcjami. Okazuje się, że można w naturalny sposób 

wesprzeć organizm w walce z bakteriami i grzybami. Badania 

pokazują, że olejki eteryczne z wąkroty azjatyckiej (jeden 

z bardziej znanych adaptogenów) są skuteczne w zwalczaniu 

bakterii Escherichia coli i grzyba pleśniowego Aspergillus niger.

3. Adaptogeny zwalczają wolne rodniki

Naukowcy podkreślają ich antyoksydacyjne działanie. Jest to 

istotne, ponieważ nadmiar wolnych rodników w organizmie 

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Adaptogeny - naturalni sprzymierzeńcy w walce ze stresem
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jest przyczyną wielu chorób, na przykład miażdżycy. Są także 

powiązane z zwiększonym ryzykiem występowania chorób 

neurodegeneracyjnych.

4. Adaptogeny wpływają korzystnie na układ 

sercowo – naczyniowy

Są wskazane dla osób z nadciśnieniem tętniczym. Stymulują 

syntezę kolagenu, co wpływa na zwiększenie elastyczności 

naczyń krwionośnych. Dzięki temu przepływ krwi zachodzi 

sprawniej i efektywniej.

5. Dzięki adaptogenom poprawisz koncentrację 

i usprawnisz pamięć

Te dobroczynne substancje usprawniają funkcjonowanie 

mózgu, więc warto o nich pamiętać, gdy na co dzień w pracy 

podejmujemy intensywny wysiłek intelektualny. Ich regularne 

stosowanie zwiększa zdolność skupienia się, a także poprawia 

pamięć krótkotrwałą i długotrwałą. Wspierają leczenie choroby 

Alzheimera i Parkinsona.

6. Adaptogeny – naturalne wsparcie dla odporności

Stosując je, zapewniamy sobie długoterminowe wsparcie dla 

układu immunologicznego. Dzięki temu, że zwiększa się 

odporność na stres, a organizm szybciej wraca do stanu 

równowagi, rzadziej następuje wyczerpanie organizmu. 

Sprawniej radzimy sobie z szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Adaptogeny - naturalni sprzymierzeńcy w walce ze stresem
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Jak widzisz, regularne i długoterminowe spożywanie 

adaptogenów, przynosi wiele korzyści. W tak prosty sposób 

możesz zrobić wiele dobrego dla swojego zdrowia. 

Warto dobrać adaptogeny odpowiednie do indywidualnego 

zapotrzebowania. Inną kompozycję będą stosowali intensywnie 

trenujący sportowcy, a jeszcze inną starsze osoby. Pamiętaj 

także, aby zawsze skonsultować swój wybór z lekarzem.

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Adaptogeny - naturalni sprzymierzeńcy w walce ze stresem
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Ashwagandha - 10 korzyści
z jej stosowania

Z artykułu dowiesz się:

czym jest Ajurweda;

jakie są właściwości ashwagandhy;

kto nie powinien jej stosować;

jak przyrządzić Księżycowe Mleko z ashwagandhy.

Artykuł przeczytasz w: 8 minut
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Ashwagandha to roślina doskonale znana w medycynie 
ajurwedyjskiej już od tysięcy lat. W Polsce stała się 
popularna na przestrzeni ostatnich lat, szczególnie 
wśród osób aktywnych fizycznie. Jej liczne prozdrowotne 
właściwości sprawiają, że praktycznie każdy może 
odnieść korzyści z jej stosowania. Poznaj 10 powodów, 
dla których warto stosować ashwagandhę.

Ashwagandha - jedna 
z najważniejszych roślin w Ajurwedzie

Ashwagandha to roślina o wielu nazwach: witania ospała 

(Withania somnifera), indyjski żeń-szeń, śpioszyn lekarski 

i wiśnia zimowa. Jest to krzew o charakterystycznym zapachu, 

który niektórym przypomina…zapach konia. Ze względu na 

swoje właściwości wzmacniające i specyficzną woń, roślina 

zyskała nazwę “ashwagandha” (“ashwa” oznacza konia, 

Artykuł przeczytasz w: 8 minut
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Ashwagandha - 10 korzyści
z jej stosowania
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a “gandha” siłę). Mawiało się, że stosując ashwagandhę można 

zyskać końskie zdrowie i siłę.

Pierwsze zapiski o właściwościach ashwagandhy pochodzą już 

ze starożytnych Indii, gdzie uznawana była za roślinę 

o właściwościach leczniczych i regenerujących. Jej regularne 

spożycie miało działać niczym eliksir młodości i zapewnić 

doskonałe samopoczucie na długie lata. W celach leczniczych 
wykorzystywano liście i korzeń witanii ospałej, gdyż to właśnie 
w tych częściach znajduje się najwięcej dobroczynnych 
substancji. Ich duża ilość znajduje się szczególnie w korzeniu.

Ajurweda - „sztuka życia”

Ashwagandha, czyli witania ospała, to jedna z najczęściej 

wykorzystywanych roślin w medycynie ajurwedyjskiej. Czym 

właściwie jest Ajurweda? Określana jest jako “wiedza o życiu”, 

“sztuka życia” i “sztuka zdrowia”. To nurt medyczno-filozoficzny, 

którego korzenie sięgają aż 5 tysięcy lat wstecz. Jego kolebką 

są Indie, gdzie Ajurweda prężnie rozwijała się i znajdowała 

uznanie wśród tamtejszej ludności. Jej głównym założeniem 

było osiągnięcie jedności ducha, ciała i umysłu poprzez 

zharmonizowanie swojego organizmu z naturą.

Medycyna ajurwedyjska wykorzystuje naturalne metody 

leczenia i ziołolecznictwo. Królują w niej rośliny takie jak 

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Ashwagandha - 10 korzyści z jej stosowania



ashwagandha, kurkuma, brahmi (bakopa), imbir, gotu kola 

(wąkrota azjatycka). W naparach i ziołowych mieszankach 

często łączy się poszczególne rośliny, aby uzyskać jeszcze 

lepszy efekt dla zdrowia.

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Ashwagandha - 10 korzyści z jej stosowania
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Kliknij tutaj
i sprawdź na stronie 
auraherbals.pl

https://auraherbals.pl/produkty/ashwagandha-ksm-66-korzen-500mg-kapsulki-30-szt/?utm_source=ebook&utm_medium=photo&utm_campaign=prostodlazdrowia&utm_term=ashwagandha


Ashwagandha - jak spożywać 
żeń-szeń indyjski

W tradycyjnej Ajurwedzie najczęściej stosuje się korzeń 

ashwagandhy, który jest suszony i rozdrobniony na proszek. 

Wykorzystywany jest w różnych ziołowych naparach i napojach. 

W Ajurwedyjskich recepturach często dodaje się sproszkowany 

korzeń witanii ospałej do gorącego mleka.

Kluczem do uzyskania pozytywnych korzyści z stosowania 

ashwagandhy (i wszystkich innych roślin i ziół) jest regularność. 

Aby odczuć efekt działania cennych substancji aktywnych 

zawartych w ziołach, należy spożywać daną roślinę regularnie 

przez pewien okres czasu. W przypadku ashwagandhy zaleca 
się stosowanie jej przez okres około 6-8 tygodni, aby móc 
w pełni odczuć rezultaty. Oczywiście pierwsze korzystne 

zmiany można zaobserwować już wcześniej, na przykład 

poprawę jakości snu. Specjaliści zalecają przerwę po kilku 

miesiącach stosowania ashwagandhy.

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Ashwagandha - 10 korzyści z jej stosowania 52
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10 korzyści ze spożywania 
ashwagandhy

Liczne badania wskazują na dobroczynne działanie 

żeń-szenia indyjskiego. Stosowanie ashwagandhy wiąże 

się z licznymi zaletami dla zdrowia. Oto 10 najważniejszych 

korzyści, które osiągniesz dzięki regularnemu stosowaniu 

witanii ospałej.

1. Żeń-szeń indyjski wspiera pracę układu nerwowego

Jednym z kluczowych powodów, dla których wiele osób 

chętnie sięga po indyjski żeń-szeń jest jego korzystny wpływ na 

funkcjonowanie układu nerwowego, w tym mózgu. Szczególnie 
zwraca się uwagę na zdolność ashwagandhy do wzmacniania 
zdolności do uczenia się i koncentracji. Z tego względu 

ashwagandha jest stosowana jest w okresach wzmożonego 

wysiłku umysłowego, na przykład w trakcie egzaminów lub 

w czasie intensywnej pracy umysłowej.

2. Ashwagandha wzmacnia układ odpornościowy

Kolejną korzyścią ze stosowania ashwagandhy jest 

wzmocnienie układu odpornościowego. Związane jest to 

z wysoką zawartością dobroczynnych substancji aktywnych, 

takich jak witanolidy, glikowitanolidy i witanozydy.

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Ashwagandha - 10 korzyści z jej stosowania
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3. Witania ospała pomaga obniżyć poziom cholesterolu 

we krwi

Badania potwierdzają, że ashwagandha pomaga obniżyć poziom 

lipoprotein niskiej gęstości, czyli cholesterolu LDL (potocznie 

określanego mianem “złego cholesterolu”). Jednocześnie 

podnosi przy tym poziom HDL, czyli lipoprotein o wysokiej 

gęstości, których obecność uznawana jest za ważną dla zdrowia.

4. Spożywanie ashwagandhy poprawia jakość snu

Naukowcy odkryli, że witania ospała może być pomocna dla 

osób, które mają problem ze snem. Substancje aktywne 
w niej zawarte pomagają złagodzić niepokój i redukują ilość 
kortyzolu wydzielanego w organizmie.

W Ajurwedzie na trudności ze snem zaleca się picie przed 

pójściem spać szklanki ciepłego mleka z przyprawami 

i ze sproszkowanym korzeniem ashwagandhy. Szczególną 

popularnością cieszy się przepis na Księżycowe Mleko.

Księżycowe mleko - przepis

SKŁADNIKI

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżka miodu

1 szczypta pieprzu

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Ashwagandha - 10 korzyści z jej stosowania
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PRZYGOTOWANIE

Podgrzej mleko i dodaj cynamon, ashwagandhę, kurkumę 

i pieprz. Wymieszaj dokładnie. Miód warto dodać na koniec, 

gdy Księżycowe mleko trochę ostygnie. Dzięki temu zachowa 

się więcej cennych składników zawartych w miodzie.

Powyższy przepis można modyfikować wedle upodobań 

smakowych. Można przygotować go na różne sposoby, dodając 

inne dodatki, na przykład kakao, ghee, goździki czy imbir.

5. Ashwagandha pomaga zwiększyć wydolność fizyczną

Żeń-szeń indyjski zdobył ogromną popularność wśród osób 

aktywnych fizycznie. W badaniach wykazano, że regularne 

spożycie ashwagandhy pomaga zwiększyć masę i siłę mięśni.

Z kolei w badaniach przeprowadzonych z udziałem kolarzy 

wykazano, że stosowanie witanii ospałej pomaga zwiększyć 

wydolność organizmu. Kolarze, którzy dwa razy dziennie 

przez 8 tygodni przyjmowali ekstrakt z korzenia ashwagandhy, 

istotnie zwiększyli swój pułap tlenowy. Pułap tlenowy jest to 

zdolność organizmu do pochłaniania tlenu. Zalicza się go do 

jednego z najważniejszych wskaźników wydolności fizycznej.

Nic dziwnego, że sportowcy i osoby intensywnie trenujące tak 

chętnie sięgają po ekstrakt z korzenia ashwagandhy. Jest to 
naturalny sposób na wzmocnienie organizmu, zwiększenie 
wydolności fizycznej i odporności na stres.
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6. Żeń-szeń indyjski pomaga w prawidłowym 

funkcjonowaniu psychicznym

W badaniach potwierdzono zdolność ashwagandhy do 

redukowania napięcia i niepokoju związanego z nadmierną 

ilością stresu. Odkryto, że zawarte w ashwagandzie witanozydy 

wykazują działanie przeciwdepresyjne i pomagają zmniejszyć 

odczuwany lęk. Regularne stosowanie ekstraktu z ashwagandhy 

pomaga szczególnie osobom zmagającym się z chronicznym 

stresem.

7. Żeń- szeń indyjski wspiera płodność mężczyzn

Zaobserwowano, że u mężczyzn regularnie spożywających 

indyjski żeń-szeń plemniki wykazują się znacznie większą 

aktywnością i są bardziej ruchliwe, co przekłada się na 

zwiększenie ich zdolności do zapłodnienia komórki jajowej.

8. Ashwagandha działa przeciwutleniająco

Substancje aktywne zawarte w ashwagandzie wykazują 

działanie antyoksydacyjne, dzięki czemu mogą zwalczać 

szkodliwe wolne rodniki i zmniejszać negatywne konsekwencje 

ich działania. Jest to istotne, ponieważ nadmiar wolnych 

rodników jest szkodliwy dla zdrowia. Wolne rodniki to związki 
chemiczne, które uszkadzają komórki organizmu, materiał 
genetyczny w nich zawarty i przyspieszają proces starzenia 
się całego układu. Prowadzą do powstawania chorób, 

a nawet mogą przyczynić się do pojawienia się komórek 

nowotworowych.

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Ashwagandha - 10 korzyści z jej stosowania
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Antyoksydanty są skuteczną bronią przeciwko wolnym 

rodnikom. Ważne, aby w organizmie każdego dnia była 

zachowana równowaga pomiędzy ilością antyoksydantów 

a wolnych rodników.

9. Witania ospała zmniejsza poziom cukru we krwi

Kolejnym powodem, dla którego warto spożywać witanię 

ospałą jest jej zdolność do obniżania ilości cukru we krwi. 

Co więcej, stosowanie ekstraktu z ashwagandhy pozwala 

zmniejszyć poziom cukru we krwi nie tylko u osób zdrowych, 

ale również i u osób z hiperglikemią.

W badaniu u osób chorujących na cukrzycę typu II wykazano, 

że spożywanie ashwagandhy przez okres miesiąca korzystnie 

wpłynęło na poziom cukru we krwi. Przeprowadzano poranne 

pomiary glukozy na czczo, w których zaobserwowano obniżenie 

ilości cukru we krwi u osób badanych.

10. Ashwagandha pomaga chronić wątrobę

Jedną z interesujących właściwości ashwagandhy jest jej 
działanie hepatoprotekcyjne, czyli zdolność do chronienia 
komórek wątroby przed działaniem szkodliwych i trujących 
substancji. Witanozydy zawarte w ashwagandzie mają działanie 

odtruwające i chronią wątrobę przed negatywnymi skutkami 

działania metali ciężkich.

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Ashwagandha - 10 korzyści z jej stosowania
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Prosta droga do dobrego samopoczucia
Ashwagandha - 10 korzyści z jej stosowania

Czy każdy może stosować 
ashwagandhę?

Ashwagandha uznawana jest za roślinę bezpieczną dla 

organizmu. Jednak w niektórych przypadkach warto zachować 

szczególną ostrożność, a wręcz nawet całkowicie zrezygnować 

z spożywania jej.

Kobiety w ciąży pod żadnym pozorem nie powinny stosować 
ashwagandhy, ponieważ w przypadku nadmiernego jej 
spożycia może dojść nawet do poronienia.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby stosujące 

różnego rodzaju leki. Stosowanie ziół i leczniczych roślin 

należy wtedy skonsultować z lekarzem lub innym specjalistą, 

aby wykluczyć ryzyko groźnych dla zdrowia interakcji 

leku z roślinnymi substancjami. Szczególnie dotyczy się to 

osób w trakcie terapii lekami uspokajającymi, nasennymi, 

przeciwpadaczkowymi oraz osób stosujących środki 

znieczulające.
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Prosta droga do dobrego samopoczucia
Ashwagandha - 10 korzyści z jej stosowania
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Z artykułu dowiesz się:

które składniki odżywcze wspierają dobry nastrój oraz 

pamięć i koncentrację;

jak radzić sobie ze stresem;

jak aktywność fizyczna wpływa na samopoczucie.

Artykuł przeczytasz w: 5 minut

Dieta dla mózgu. Jak zadbać 
o dobre samopoczucie oraz 
wzmocnić pamięć i koncentrację?
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Dieta dla mózgu. Jak zadbać 
o dobre samopoczucie oraz 
wzmocnić pamięć i koncentrację?

Żyjemy szybko i intensywnie. Nasz mózg w ciągu doby 
zalewany jest niezliczoną ilością informacji. Czy wiesz, 
że średniowieczny człowiek taką samą ilość danych 
przetwarzał w ciągu całego swojego życia? 
Nic dziwnego, że często czujemy się zmęczeni 
i zestresowani, a wielu z nas zdarzają się problemy 
z koncentracją. Jak można sobie pomóc?

Dieta dla mózgu - sprawdzony 
sposób na dobre samopoczucie
i lepszą koncentrację

Na dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne wpływa wiele 

czynników. Jednym z nich jest sposób odżywiania. To, co 

jesz, ma wpływ na to, jak się czujesz. Zobacz, które produkty 

spożywcze zawierają składniki korzystnie wpływające na 

funkcjonowanie układu nerwowego.

Prosto dla zdrowia
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Artykuł przeczytasz w: 5 minut
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Składniki diety wspierające funkcje poznawcze:

zdrowe tłuszcze, np. kwasy OMEGA-3 (tłuste ryby 

morskie, siemię lniane, olej rzepakowy, nasiona chia, 

orzechy włoskie);

magnez (orzechy, nasiona, pestki, płatki owsiane, kakao, 

warzywa strączkowe);

antyoksydanty (pomarańczowe i czerwone warzywa 

i owoce, jarmuż, jagody i borówki, czerwone winogrona);

witaminy z grupy B (pełnoziarniste produkty, warzywa 

strączkowe, zielone warzywa liściaste);

tryptofan (nasiona lnu, nasiona słonecznika, pestki dyni, 

migdały, orzechy włoskie, chudy twaróg, jaja);

cynk (pełnoziarniste produkty, migdały, pestki dyni, 

czosnek, rośliny strączkowe);

żelazo (szpinak, orzechy, kakao, rośliny strączkowe, mięso 

z indyka, jaja, wątroba i podroby).



63

Prosto dla zdrowia

Jak zadbać o lepszą koncentrację 
i dobre samopoczucie?

1. Wysypiaj się

Jeśli obserwujesz u siebie problemy z koncentracją, przyjrzyj 

się uważnie swoim nawykom. W codziennym pośpiechu łatwo 

przeoczyć, że zaniedbujemy nasze podstawowe potrzeby, 

na przykład potrzebę snu. Niedobór snu pogarsza 

funkcjonowanie poznawcze i zmniejsza efektywność w 

działaniu. Dorosły człowiek potrzebuje 7-8 godzin snu, 

aby w pełni się zregenerować i dobrze przygotować się na 

kolejny dzień pełen wyzwań.

2. Nawadniaj się

To kolejna kwestia, która potrafi nam umknąć w ciągu dnia. 

Specjaliści zalecają, aby codziennie wypijać przynajmniej 

1,5 litra wody. Kiedy organizm jest odwodniony, odczuwasz 

wzmożoną senność i zmęczenie. W konsekwencji pogarsza się 

twoja koncentracja i skupienie.
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3. Sięgnij po naturalne wsparcie

Możesz sięgnąć po rośliny wspierające funkcje poznawcze,

takie jak:

miłorząb japoński;

żeń-szeń;

adaptogeny (ashwagandha, wąkrotka azjatycka, bakopa 

drobnolistna, kadzidłowiec indyjski);

kozieradka pospolita;

pieprzyca peruwiańska (maca).

4. Wypróbuj techniki relaksacyjne 

Kiedy czujesz zmęczenie i stres, warto znaleźć czas na 

odpoczynek i pozbycie się negatywnych emocji. Każdy człowiek 

ma swój indywidualny sposób reagowania na stres. Część 

osób radzi sobie z nagromadzonym napięciem poprzez wyjście 

na długi spacer lub uprawiając sport. Dla jednej osoby ulgą w 

stresującej sytuacji będzie możliwość rozmowy z przyjacielem, 

a ktoś inny będzie w tej samej sytuacji potrzebował pobyć w 

samotności. Ważne, żeby odkryć, co nas odpręża i relaksuje.

Skutecznym sposobem w radzeniu sobie ze stresem są 

techniki relaksacyjne, na przykład technika progresywnej 

relaksacji mięśni Jacobsona. Polega na napinaniu i rozluźnianiu 

poszczególnych partii mięśni ciała w określonym porządku. 
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Zastosowanie tej techniki szybko przynosi zadowalające efekty:

uspokaja rytm pracy serca,

uspokaja oddech,

rozluźnia mięśnie,

obniża ciśnienie krwi,

pomaga się w pełni odprężyć.

W serwisie YouTube znajdziesz bezpłatne filmy z techniką 

progresywnej relaksacji Jacobsona. Dzięki nim w prosty 

sposób przekonasz się, czy powyższa technika pomoże ci się 

zrelaksować. 

Wypróbuj też inne techniki relaksacyjne:

ćwiczenia oddechowe,

medytacje,

ćwiczenia z elementami muzykoterapii,

wizualizacje.

5. Pamiętaj o aktywności fizycznej

Regularna aktywność fizyczna nie tylko poprawia nastrój, 

ale również wzmacnia koncentrację. Wykonując ćwiczenia 

zwiększasz ukrwienie mózgu i dotleniasz organizm. 
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W twoim ciele pod wpływem wysiłku uwalniają się endorfiny, 

które mają korzystny wpływ na twoje samopoczucie. 

Aby odczuć pozytywny efekt aktywności fizycznej, nie musisz 

intensywnie ćwiczyć godzinami. Wystarczy nawet kwadrans 

ćwiczeń, szybki marsz czy taniec do ulubionych piosenek.



Bezsenność. Poznaj sprawdzone 
sposoby na problemy ze snem

Z artykułu dowiesz się:

które zioła działają uspokajająco i wyciszająco;

jak niebieskie światło emitowane przez ekrany wpływa 

na jakość snu;

czym jest melatonina i jak działa;

jak tryptofan wpływa na produkcję melatoniny;

które produkty spożywcze zawierają najwięcej tryptofanu.

Artykuł przeczytasz w: 8 minut
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Zdarzają Ci się trudności w zasypianiu? Nawet po 
wyczerpującym dniu czujesz, że długo nie możesz 
zasnąć? Wypróbuj 10 wskazówek, dzięki którym 
szybciej zaśniesz i poprawisz jakość snu.

Jak poprawić jakość snu?
Poznaj 10 wskazówek

Czy wiesz, że na zaburzenia snu cierpi nawet 30-48% 
dorosłych? Zaburzenia snu mogą przejawiać się na wiele 

sposobów: od lekkich trudności w zasypianiu do zaburzeń 

okołodobowego rytmu snu i czuwania oraz utrzymującej się 

przez dłuższy czas bezsenności.

Problemy ze snem są nie tylko uciążliwe, ale też niebezpieczne 

dla zdrowia. Chroniczny niedobór snu prędko odbija się na 

naszym zdrowiu. Bardzo szybko możemy zaobserwować 

Bezsenność. Poznaj sprawdzone 
sposoby na problemy ze snem

Artykuł przeczytasz w: 8 minut
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pogorszenie funkcji całego organizmu. Dlatego tak ważne jest, 
aby sypiać regularnie po 7-8 godzin. Specjaliści podkreślają, 

że jest to optymalna liczba godzin dla osób dorosłych, aby móc 

efektywnie funkcjonować. Jak zatem dobrze zadbać o zdrowy 

sen? Pomoże Ci w tym 10 sprawdzonych wskazówek. Pamiętaj 

jednak, że każde przedłużające się zaburzenia snu warto 

skonsultować z lekarzem rodzinnym.

1. Przed pójściem spać wywietrz sypialnię

Zadbaj o świeże powietrze w pokoju, w którym śpisz. 

Specjaliści zalecają, aby w sypialni panowała temperatura 

od 18 do 20 stopni Celsjusza.

2. Ogranicz korzystanie z komputera i smartfona przed snem

Badania pokazują, że emitowane przez ekrany niebieskie 
światło pogarsza jakość snu. Co więcej, może ono zakłócać 

produkcję melatoniny, nazywanej często hormonem snu. 

Melatonina powstaje w szyszynce, a jej synteza regulowana jest 

przez cykl światło-ciemność. Najefektywniejsza synteza tego 

hormonu zachodzi w godzinach nocnych przy odpowiednim 

zaciemnieniu. Zatem światło emitowane przez ekrany może 

zakłócić proces powstawania melatoniny w szyszynce. 

W konsekwencji następuje zakłócenie snu i spadek jego jakości. 

Rano możemy obudzić się niewyspani i bez energii.

Z tego względu na co najmniej godzinę przed pójściem spać, 

warto ograniczyć korzystanie z telewizora, smartfona i komputera. 

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Bezsenność. Poznaj sprawdzone sposoby na problemy ze snem
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Jeśli przed spaniem lubisz czytać sięgnij po książkę lub gazetę 

zamiast smartfona.

3. Wypróbuj aromaterapię z olejkiem lawendowym

Lawenda działa wyciszająco i relaksująco. Możesz wykorzystać 

ją na wiele sposobów, na przykład dodając olejek lawendowy 

do kąpieli lub spryskując nim poduszkę w sypialni. Innym, 

wygodnym rozwiązaniem są kominki do aromaterapii. 

Wystarczy, że wlejesz do nich wodę z olejkiem lawendowym. 

Możesz ustawić kominek w dowolnym miejscu w sypialni 

i rozkoszować się relaksującym zapachem lawendy.

4. Wypróbuj wyciszające napary ziołowe

Ziołowa herbata przed snem to dobry sposób na odprężenie 

się po ciężkim dniu. Skorzystaj z dobrodziejstw Matki 

Natury i przyrządź napar z ziół o udowodnionym działaniu 

wyciszającym, np. z:

melisy,

waleriany,

chmielu,

lawendy,

kozłka lekarskiego,

rumianku.

W sklepach zielarskich znajdziesz gotowe mieszanki suszonych 

ziół do samodzielnego przyrządzania naparów w domowym 

zaciszu.

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Bezsenność. Poznaj sprawdzone sposoby na problemy ze snem
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5. Na kilka godzin przed snem nie pij kawy ani mocnej 

herbaty

Kawa i herbata zawierają substancje pobudzające. Jeśli masz 

trudności z zasypianiem, zrezygnuj ze spożywania tych napojów 

na co najmniej 2-3 godziny przed snem. Unikaj również potraw 

i napojów z dużą zawartością cukru.

Zwróć również uwagę na to, czy stosowane przez Ciebie 
preparaty lecznicze i suplementy diety nie zawierają innych 
substancji o pobudzającym działaniu. Zaliczamy do nich 

np. żeń-szeń czy guaranę.

6. Wieczorem ogranicz ciężkostrawne potrawy

W trakcie snu organizm regeneruje się i nabiera sił na kolejny 

dzień. Spożywając ciężkostrawne potrawy na krótko przed 

zaśnięciem, odbieramy sobie część czasu na odpoczynek, 

ponieważ organizm potrzebuje go na strawienie posiłku. 

Specjaliści podkreślają również, że trawienie pokarmów 

w pozycji leżącej może prowadzić do niestrawności, zgagi, 

a w dalszej perspektywie czasu do wystąpienia refluksu 

żołądkowo-przełykowego.

7. Wypij ciepłe mleko przed snem

Pamiętasz, gdy Twoja mama podawała Ci ciepłe mleko przed 

pójściem spać? To sprawdzony sposób od dawien dawna. Jeśli 

jednak nie przepadasz za mlekiem krowim bądź nie możesz 

go spożywać z różnych względów, wypróbuj rozgrzewający 

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Bezsenność. Poznaj sprawdzone sposoby na problemy ze snem
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mleczny napój na bazie mleka roślinnego.

Gorące mleko z przyprawami wykorzystywane jest w Ajurwedzie 

jako napój relaksujący, rozgrzewający i zapewniający szybsze 

zaśnięcie. Wystarczy, że do mleka dodasz przyprawy, 

na przykład kurkumę, imbir, cynamon lub kardamon.

8. Wypróbuj ćwiczenia oddechowe lub medytację

Ćwiczenia oddechowe pomagają wyciszyć się i zrelaksować 

przed zaśnięciem. Dostarczając do organizmu odpowiednią 

ilość tlenu, lepiej radzisz sobie ze stresem i napięciem po 

wymagającym dniu. Aby uzyskać jak najlepszy efekt, wykonuj 

ćwiczenia w przewietrzonym pomieszczeniu. Pamiętaj, 

żeby przed spaniem nie wykonywać intensywnych ćwiczeń. 

Wymagający trening działa pobudzająco 

i może opóźnić moment zaśnięcia.

9. Unikaj drzemek dłuższych 
niż 15 minut

Jeśli zmagasz się z problemami 

z zaśnięciem, staraj się nie drzemać 

w ciągu dnia. Lepszym rozwiązaniem jest 

przeczekanie do wieczora i wcześniejsze 

pójście spać. Jeśli jednak czujesz, 

że bardzo potrzebujesz drzemki, niech 

trwa maksymalnie 15 minut.

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Bezsenność. Poznaj sprawdzone sposoby na problemy ze snem



Kliknij tutaj
i sprawdź na stronie 
auraherbals.pl
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Prosta droga do dobrego samopoczucia
Bezsenność. Poznaj sprawdzone sposoby na problemy ze snem 73

10. Wypróbuj preparaty zawierające melatoninę

Melatonina odpowiada za regulację rytmu dobowego oraz 

cyklu snu i czuwania. Preparaty z melatoniną pozwalają szybciej 

zasnąć i poprawiają jakość snu.

https://auraherbals.pl/produkty/melatonina-control-aerozol-20-ml/?utm_source=ebook&utm_medium=photo&utm_campaign=prostodlazdrowia&utm_term=melatonina
https://auraherbals.pl/produkty/?zastosowanie=zdrowy-sen&utm_source=ebook&utm_medium=photo&utm_campaign=prostodlazdrowia&utm_term=melatonina
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Melatonina - pożegnaj problemy 
ze spaniem

Melatonina to hormon wytwarzany w ludzkim organizmie 

przez szyszynkę. Synteza melatoniny zachodzi w ciemności, 
dlatego najwyższe jej stężenie obserwowane jest w godzinach 
nocnych, szczególnie w godzinach 24-3. Powstawanie 

melatoniny regulowane jest przez cykl światło-ciemność. 

W obecności promieni słonecznych i sztucznego oświetlenia 

produkcja hormonu snu zachodzi w znacznie mniejszym 

stopniu, co może skutkować pogorszeniem jakości snu.

Właściwości melatoniny

Badania pokazują, że melatonina nie tylko reguluje rytm 

dobowy oraz wpływa na szybkość zasypiania i jakość snu, ale 

pełni też inne ważne funkcje w organizmie:

działa antyoksydacyjnie - neutralizuje wolne rodniki 
w organizmie, dzięki czemu spowalnia proces 

starzenia się komórek;

obniża ciśnienie krwi i wspiera prawidłową pracę serca;

wspiera układ odpornościowy;

reguluje pracę układu hormonalnego - w szczególności 
hormony gonadotropowe, takie jak hormon luteinizujący 
(LH) i hormon folikulotropowy (FSH).

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Bezsenność. Poznaj sprawdzone sposoby na problemy ze snem
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Prosta droga do dobrego samopoczucia
Bezsenność. Poznaj sprawdzone sposoby na problemy ze snem

Skutki i objawy niedoboru melatoniny

Niedobór hormonu snu przejawia się najczęściej poprzez:

zaburzenia rytmu snu i pogorszenie jego jakości;

trudności w zasypianiu;

wzmożoną senność w ciągu dnia;

problemy z koncentracją i ogólne rozkojarzenie;

złe samopoczucie, pogorszenie nastroju i drażliwość;

ból głowy.

Zastosowanie melatoniny w preparatach leczniczych 
i suplementach diety

Melatoninę powszechnie stosuje się w preparatach 

ułatwiających zasypianie i poprawiających jakość snu. 

W aptekach znajdziesz wiele produktów zawierających 

melatoninę, na przykład tabletki na sen czy doustne preparaty 

w aerozolu. Głównym zadaniem tych produktów jest 

przywrócenie wewnętrznej równowagi w organizmie poprzez 

regulację rytmu dobowego.

Warto wiedzieć, że preparaty z melatoniną wykorzystywane 

są także do łagodzenia nieprzyjemnych konsekwencji zespołu 

zmiany strefy czasowej (tzw. jet lag).
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Preparaty z melatoniną są uznawane za bezpieczne, dlatego 

można zakupić je bez recepty. Warto zaznaczyć jednak, że nie 

powinny być stosowane przez kobiety w ciąży, karmiące piersią 

oraz przez dzieci.

Produkcja melatoniny a wiek

Badania pokazują, że synteza melatoniny spada wraz z wiekiem. 

Ma to związek ze zmianami zachodzącymi w szyszynce na 

przestrzeni całego życia. Zaobserwowano, że ulega ona 

kalcyfikacji (zwapnieniu), co skutkuje zmniejszeniem zdolności 

do produkcji hormonu snu wraz z upływem czasu.

Melatonina a tryptofan

Tryptofan to aminokwas, który pełni w ludzkim organizmie 

szereg istotnych funkcji. Nazywany jest prekursorem 

melatoniny, ponieważ bierze udział w procesie jej powstawania. 

Niestety, ludzki organizm nie jest w stanie sam wytworzyć 

tryptofanu, dlatego należy dostarczać go wraz z pożywieniem. 

To szczególnie istotne w przypadku osób, które mają 

problemy ze snem. Niedobór tryptofanu może zakłócić proces 

powstawania melatoniny i w konsekwencji prowadzić do 

obniżenia jakości snu.

Na szczęście wiele pokarmów roślinnych i zwierzęcych zawiera 

dużą ilość tryptofanu. Możesz z łatwością włączyć je do 

codziennej diety. Poniżej znajdziesz listę najlepszych źródeł 

pokarmowych wraz z podaną zawartością tryptofanu.

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Bezsenność. Poznaj sprawdzone sposoby na problemy ze snem
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Źródła pokarmowe tryptofanu

Prosta droga do dobrego samopoczucia
Bezsenność. Poznaj sprawdzone sposoby na problemy ze snem

Źródło

spirulina

nasiona soi

nasiona lnu

pestki dyni

pierś z kurczaka

schab wieprzowy

pieczony łosoś

tuńczyk

twaróg chudy

wędzona makrela

żółtko jaja

Zawartość w 100 g

903 mg

608 mg

395 mg

374 mg

360 mg

320 mg

304 mg

286 mg

272 mg

264 mg

232 mg
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Gwarancja jakości

KSM-66 Ashwagandha® to markowy 

ekstrakt produkowany przy użyciu 

unikalnych i opatentowanych procesów 

ekstrakcji – bez użycia alkoholu czy 

innych, chemicznych rozpuszczalników. 

Do procesu ekstrakcji wykorzystywane są 

wyłącznie korzenie ashwagandhy. 

KSM-66 Ashwagandha® poddano 

22 badaniom klinicznym z udziałem ludzi, 

w których zastosowano złote 

standardy: randomizację oraz metodę 

podwójnego zaślepienia.

Prosta droga do  HARMONII

Kliknij tutaj i sprawdź na stronie auraherbals.pl

https://auraherbals.pl/produkty/?zastosowanie=pamiec-i-koncentracja%7Cstres%7Czmeczenie%7Czdrowy-sen%7Cuklad-krwionosny%7Cuklad-nerwowy&utm_source=ebook&utm_medium=reklama&utm_campaign=prostodlazdrowia&utm_term=prosta-droga-do-harmonii
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Prosta droga 
do zdrowego

wyglądu

Kliknij tutaj i sprawdź na stronie auraherbals.pl

https://auraherbals.pl/produkty/?zastosowanie=skora-wlosy-i-paznokcie&utm_source=ebook&utm_medium=photo&utm_campaign=prostodlazdrowia&utm_term=beauty


Zdrowie i uroda. Jak zapewnić 
sobie zdrowy wygląd?

Z artykułu dowiesz się:

Artykuł przeczytasz w: 8 minut
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czym są wolne rodniki i dlaczego ich nadmiar jest szkodliwy;

czym są antyoksydanty i jak działają;

w których produktach spożywczych jest najwięcej 

poszczególnych antyoksydantów;

jak wzbogacić domowe kosmetyki o witaminę E;

jaką rolę w pielęgnacji skóry odgrywa srebro koloidalne;

jak dobrać dla siebie odpowiedni produkt z srebrem 

koloidalnym.



Jak zapewnić sobie zdrowy wygląd? Skuteczna 
i efektywna pielęgnacja urody wymaga działania od 
wewnątrz i od zewnątrz. Dowiedz się, które składniki 
odżywcze pomogą Ci zadbać o skórę, włosy i paznokcie.

Witaminy i minerały dla zdrowia
i urody

Pielęgnacja urody zaczyna się od wewnątrz. Dieta ma istotny 

wpływ na nasz wygląd i samopoczucie. Jeśli żyjemy w ciągłym 

stresie i pośpiechu, a nasza dieta jest uboga w składniki 

odżywcze, skóra odczuje to natychmiast – zacznie się 

nadmiernie złuszczać, szybko wysychać i być nieprzyjemna 

w dotyku.

Dobrym rozwiązaniem jest zmiana nawyków żywieniowych - 

wprowadzenie do codziennego jadłospisu warzyw i owoców 

Zdrowie i uroda. Jak zapewnić 
sobie zdrowy wygląd?

Artykuł przeczytasz w: 8 minut
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oraz innych składników bogatych w ważne witaminy i minerały. 

Aby cieszyć się zdrową skórą i pięknymi włosami warto 
postawić na dietę bogatą w antyoksydanty.

Antyoksydanty - skuteczna broń 
w walce z wolnymi rodnikami

Wolne rodniki to związki chemiczne, które powstają codziennie 

w organizmie każdego z nas. Ich nadmiar przyspiesza 

proces starzenia się organizmu i prowadzi do powstawania 

różnych chorób. Na szczęście zdrowy organizm potrafi sobie 

poradzić z wolnymi rodnikami z pomocą antyoksydantów. 

Przeciwutleniacze skutecznie eliminują wolne rodniki i ich 

negatywne oddziaływanie.

Niestety czynniki takie jak długotrwały stres, niewłaściwa dieta, 

niedobór snu i częste spożywanie alkoholu mogą przyczynić się 

do zachwiania równowagi pomiędzy ilością wolnych rodników 

i antyoksydantów. 

Dlatego tak ważne jest, aby dostarczyć do organizmu 

odpowiednią ilość przeciwutleniaczy. Spożywanie produktów 

bogatych w antyoksydanty pozytywnie wpływa na wzmocnienie 

odporności i spowalnia proces starzenia organizmu. Każdego 

dnia warto zjeść przynajmniej dwa posiłki składające się 

ze świeżych warzyw i owoców. Regularne dostarczanie 

Prosto droga do zdrowego wyglądu
Zdrowie i uroda. Jak zapewnić sobie zdrowy wygląd?
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przeciwutleniaczy wspomaga naturalne mechanizmy ochronne 

organizmu oraz pozwala zachować zdrowie i urodę na długie lata.

Źródła pokarmowe bogate 
w antyoksydanty

Do substancji o działaniu przeciwutleniającym zalicza się m.in.:

witaminy A, C, E;

barwniki roślinne np. likopen, antocyjany, beta-karoten;

składniki mineralne np. żelazo, selen, cynk;

polifenole np. flawonoidy, taniny, lignany, ligniny, kwasy 

fenolowe.

Źródłem antyoksydantów są świeże warzywa i owoce. 

W szczególności te o kolorze żółtym, pomarańczowym i zielonym. 

Antyoksydanty znajdziesz także w zielonej i czerwonej herbacie 

czy w roślinach takich jak ashwagandha, miłorząb japoński 

(ginkgo biloba) czy kurkuma.

Poniżej znajdziesz propozycje produktów spożywczych 

bogatych w poszczególne przeciwutleniacze. Możesz je łatwo 

dodać do codziennych dań i napojów.

Prosto droga do zdrowego wyglądu
Zdrowie i uroda. Jak zapewnić sobie zdrowy wygląd?
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Beta-karoten: kapusta włoska, zielone liście buraka, 
szpinak, marchew, słodkie ziemniaki, dynia, papaja, morele, 
pietruszka, bazylia.

Witamina C: owoce cytrusowe, czarna porzeczka, brokuły, 
kalafior, kapusta.

Witamina E: oleje roślinne, orzechy, szpinak, kapusta 
włoska, mango, łuskane ziarna pszenicy.

Selen: cebula, czosnek, grzyby, łuskane ziarna pszenicy, 
ryż, orzechy brazylijskie.

Witamina E w domowych 
kosmetykach

Lubisz naturalne kosmetyki domowej roboty? Wzbogać je 

o witaminę młodości, czyli witaminę E.

Prosto droga do zdrowego wyglądu
Zdrowie i uroda. Jak zapewnić sobie zdrowy wygląd?
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na zastosowanie witaminy E
dla urody

Dodaj witaminę E w kroplach do ulubionej maseczki 

pielęgnującej.

Wzbogać ulubiony krem lub balsam do ciała o witaminę E.

Zrób domowy peeling cukrowy z dodatkiem witaminy E.

Dodaj witaminę E do masek i olejków do włosów.

•

•

•

•

Proste sposoby...
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Srebro koloidalne - sprawdzony 
sposób na pielęgnację skóry

Srebro koloidalne to kosmetyczne odkrycie dla wielu z Was. 

Doskonale sprawdza się w pielęgnacji każdego rodzaju skóry, 

w tym także cery trądzikowej.

Srebro Koloidalne Argentum200® - skuteczność 

potwierdzona badaniami

Wszyscy wiemy, jak ważny jest dobór odpowiednich 

kosmetyków do pielęgnacji cery. Dobrze dobrane produkty 

kosmetyczne to podstawa. Srebro Koloidalne Argentum200® to 

kosmetyk bezpieczny dla każdego rodzaju cery, także wrażliwej 

i trądzikowej. Badania dermatologiczne potwierdzają, że Srebro 

Koloidalne Argentum200®:

oczyszcza i pielęgnuje skórę;

łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia;

pozostawia skórę czystą i zmatowioną;

jest odpowiednie do pielęgnacji skóry trądzikowej oraz 

cery z nadmiarem sebum;

zapewnia przyjemne uczucie świeżości i komfortu.

Prosto droga do zdrowego wyglądu
Zdrowie i uroda. Jak zapewnić sobie zdrowy wygląd?
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Który kosmetyk Argentum200® wybrać?

Krok 1.

Wybierz wygodną formę. Jeśli chcesz mieć srebro zawsze pod 

ręką (np. w torebce), wybierz mgiełkę lub żel w poręcznym 

opakowaniu.

Krok 2. 

Zdecyduj, jakie stężenie srebra potrzebujesz. Liczba ppm (parts 

per milion) oznacza ilość cząsteczek srebra na 1.000.000 

cząsteczek wody. Im większa liczba ppm, tym większe stężenie 

srebra w danym produkcie. Jeśli stosujesz srebro koloidalne po 

raz pierwszy, możesz wybrać najniższe stężenie (25 ppm) 

i zobaczyć, jak Twoja skóra zareaguje.

Prosto droga do zdrowego wyglądu
Zdrowie i uroda. Jak zapewnić sobie zdrowy wygląd?

wszyscy badani 
potwierdzili efekty 

działań

badanych potwierdziło, 
że stosowałoby preparat 

regularnie

badanych oświadczyło, że produkt 
posiada lepsze właściwości użytkowe 

niż dotychczas używane produkty 
o analogicznym przeznaczeniu

nikt z badanych nie wskazał 
efektów ubocznych stosowania 

Argentum200

100% 93% 73,3% 0%



Dostępne formy i stężenia Argentum200®:

Tonik (25, 50, 100, 200 ppm) 500 ml

Mgiełka (25, 50 ppm) 150 ml

Żel do twarzy i rąk (50 ppm) 50 ml, 150 ml

Prosto droga do zdrowego wyglądu
Zdrowie i uroda. Jak zapewnić sobie zdrowy wygląd?

Pielęgnacja skóry po zabiegach 

Srebro Koloidalne Argentum200® to kosmetyk, który na dobre 

zagościł w salonach kosmetycznych i studiach tatuażu.

Prosto dla zdrowia
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https://auraherbals.pl/produkty/?kategoria=srebro-koloidalne&utm_source=ebook&utm_medium=photo&utm_campaign=prostodlazdrowia&utm_term=srebro


Proste wskazówki dla zdrowia

Srebro koloidalne przyspiesza
gojenie ran

Działa antyseptycznie. Pomaga odkazić skaleczenia 

i otarcia.

Przyspiesza gojenie i pielęgnuje miejsce po zabiegu 

w salonie kosmetycznym.

Pomaga w pielęgnacji skóry po wykonaniu piercingu 

lub tatuażu. 

Łagodzi podrażnienia i zmniejsza zaczerwienienie.

•

•

•

•

Prosto droga do zdrowego wyglądu
Zdrowie i uroda. Jak zapewnić sobie zdrowy wygląd? 90
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Prosto droga do zdrowego wyglądu
Zdrowie i uroda. Jak zapewnić sobie zdrowy wygląd?



Zdrowe oczy. Jak zadbać 
o wzrok?

Z artykułu dowiesz się:

Artykuł przeczytasz w: 5 minut

co szkodzi oczom;

jakie produkty spożywcze zawierają składniki dobre 

dla wzroku;

jak wykonywać ćwiczenia oczu;

jak dbać o wzrok na co dzień.
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Zdrowe oczy. Jak zadbać 
o wzrok?

Czy wiesz, że statystyczny Polak spędza przy 
ekranie średnio 6 godzin i 43 minuty? Każdego dnia 
poświęcamy wiele czasu na pracę przy komputerze, 
oglądanie telewizji i korzystanie z smartfona. Nie jest 
to obojętne dla naszych oczu. Dowiedz się, jak zadbać 
o ich kondycję, aby móc cieszyć się dobrym wzrokiem 
przez długie lata.

Codzienne wyzwania dla oczu

Nasze oczy codziennie narażone są na działanie wielu 

szkodliwych czynników. Zaliczamy do nich:

złe oświetlenie i klimatyzację w pomieszczeniach,

długie godziny przed ekranem komputera,

promieniowanie UV.
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•

•

•

Artykuł przeczytasz w: 5 minut
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Wielogodzinna praca przy komputerze to prawdziwe wyzwanie 

dla Twoich oczu. Podaruj im chwilę wytchnienia - wypróbuj kilka 

prostych ćwiczeń.

Prosto droga do zdrowego wyglądu
Zdrowe oczy. Jak zadbać o wzrok?

Proste ćwiczenia dla zmęczonych oczu

Lewo - prawo - zamknij powieki i powoli przesuwaj oczy 

w prawo. Gdy poczujesz lekkie napięcie, wytrzymaj tak 

2-3 sekundy. Powoli przesuń oczy w lewą stronę. 

Powtórz kilka razy.

Symbol nieskończoności ∞ - spójrz na ścianę przed sobą 

i powoli kreśl wzrokiem znak  ∞.

Patrz w dal - jeśli pracujesz długo przy komputerze, 

co jakiś czas spójrz w dal. 

Góra - dół - prawo - lewo - spoglądaj jak najdalej się da 

w górę, dół i na boki bez ruszania głową.

•

•

•

•
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Dieta dla zdrowia oczu

O kondycję oczu warto zadbać także od zewnątrz. Pomoże Ci 

w tym dieta bogata w antyoksydanty.  Poniżej znajdziesz listę 

produktów bogatych w cenne dla oczu substancje.

Witamina A - mleko i mleczne przetwory (masło i sery), 
tłuste ryby i oleje z ryb, jaja, wątroba i podroby, 
zielone warzywa liściaste (np. jarmuż), papryka, morele 
i brzoskwinie, dynia, bataty.

Ryboflawina - mleko i mleczne przetwory (masło i sery), 
wątroba i podroby, jaja, produkty zbożowe, zarodki 
pszenne, fasola, brokuły, kasza jaglana.

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) - tłuste ryby morskie, algi. 

Luteina - jarmuż, szpinak, natka pietruszki, cukinia, 
kapusta, groszek zielony, brokuły, dynia, marchew, 
pomidory, brokuły.

Zeaksantyna - brokuły, brukselka, kukurydza, pomidory. 

Cynk - wątroba i podroby, jaja, kasze, ryż, nasiona 
słonecznika, pestki dyni, orzechy, zarodki pszenne, 
pieczarki, warzywa strączkowe, sezam. 

Katechiny - zielona herbata, śliwki, truskawki, jabłka, 
morele, brzoskwinie, wiśnie.

Prosto droga do zdrowego wyglądu
Zdrowe oczy. Jak zadbać o wzrok?
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Jak dbać o oczy? 5 rad, które warto 
zapamiętać

1. Pamiętaj o regularnych wizytach u okulisty

Specjaliści zalecają, aby osoby przed 40 rokiem życia badały 

wzrok u okulisty co 2-3 lata. Osoby po 40 roku życia powinny 

wykonać badanie wzroku raz w roku.

2. Zadbaj o odpowiednie oświetlenie

Zwróć uwagę na światło, przy którym pracujesz, oglądasz 

telewizję i czytasz książki. Odpowiednie oświetlenie jest ważne 

dla zdrowia oczu. Przy niedostatecznym oświetleniu oczy 
męczą się znacznie szybciej i częściej występują dolegliwości 
takie jak pieczenie, ból i łzawienie.

Pracując przy monitorze zadbaj o oświetlenie punktowe. 

Zaleca się ustawienie źródła światła za monitorem. 

W przypadku telewizora najlepsze będzie górne światło lub 

lampa ustawiona za/obok telewizora.

3. Zwróć uwagę na odległość od ekranu

Odległość monitora od oczu powinna wynosić około 50-70 cm. 

W przypadku telewizorów specjaliści zalecają, aby minimalny 

dystans między oglądającym a telewizorem wynosił dwukrotność 

szerokości ekranu.

Prosto droga do zdrowego wyglądu
Zdrowe oczy. Jak zadbać o wzrok?



97

Prosto dla zdrowia

4. Zadbaj o nawilżenie powietrza w pomieszczeniu

Zbyt suche powietrze w pokoju jest niekorzystne dla zdrowia 

i samopoczucia. Jego negatywne skutki są odczuwane 

szczególnie w sezonie grzewczym. W tym okresie wiele osób 
zauważa u siebie przesuszoną skórę i pękające naczynka 
krwionośne w oczach i nosie. 

Jak nawilżyć powietrze w pomieszczeniu? Należy regularnie 

wietrzyć pokój, a w sezonie grzewczym można wspomóc się 

nawilżaczami powietrza. W sklepach dostępne są ceramiczne 

pojemniki na wodę, które wiesza się na grzejnikach oraz 

elektryczne nawilżacze powietrza. Dobrym rozwiązaniem 

są także rośliny doniczkowe, które nie tylko zdobią pokój, ale 

również zwiększają wilgotność powietrza w nim.

5. Chroń oczy przed promieniowaniem UV

W słoneczne dni, szczególnie latem, należy zadbać o ochronę 

oczu przed szkodliwym działaniem promieni UV. Najlepszym 

rozwiązaniem są dobrej jakości okulary przeciwsłoneczne. 

Warto upewnić się, że wybrany model okularów posiada filtr 

przeciwsłoneczny i niezbędne atesty.

Najpewniejszym i bezpiecznym rozwiązaniem jest zakup 

okularów u optyka. Noszenie okularów z przyciemnionymi 
szkłami, które nie posiadają filtra przeciwsłonecznego, jest 
niebezpieczne dla oczu. Ciemne szkła powodują rozszerzenie 

źrenic z powodu mniejszej ilości światła docierającego do 

oka. Jeśli okulary nie posiadają filtra UV, rozszerzona źrenica 

Prosto droga do zdrowego wyglądu
Zdrowe oczy. Jak zadbać o wzrok?
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pochłania więcej promieniowania ultrafioletowego, które 

stopniowo uszkadza siatkówkę oka.

Prosto droga do zdrowego wyglądu
Zdrowe oczy. Jak zadbać o wzrok?
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Gwarancja jakości

Kolagen morski NatiCol® to najwyższej 

jakości hydrolizat kolagenowy 

ekstrahowany ze skór rybich. 

Cząsteczki kolagenu NatiCol® mają średnią 

masę cząsteczkową 4000 daltonów. 

Jest to mniejsza wartość niż granica 

przenikalności jelita, dzięki czemu kolagen 

w preparatach Aura Herbals cechuje się 

bardzo wysoką przyswajalnością.

Prosta droga do  PIĘKNA

Kliknij tutaj i sprawdź na stronie auraherbals.pl

https://auraherbals.pl/produkty/?zastosowanie=skora-wlosy-i-paznokcie&utm_source=ebook&utm_medium=reklama&utm_campaign=prostodlazdrowia&utm_term=prosta-droga-do-piekna


Prosta droga 
do skutecznej 
suplementacji

Prosto dla zdrowia
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Skuteczna suplementacja.
Od czego zacząć?

Z artykułu dowiesz się:

Artykuł przeczytasz w: 10 minut

jak rozpocząć skuteczną i bezpieczną suplementację;

jak czytać skład suplementów diety;

jak czytać tabelę składników aktywnych;

czym jest RWS, wskaźnik DER i standaryzacja ekstraktów.
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Każdego dnia powinniśmy dostarczać do organizmu 
niezbędne dla zdrowia witaminy i minerały. Część 
składników odżywczych jesteśmy w stanie uzupełnić 
dzięki zbilansowanej i zróżnicowanej diecie. 
Suplementacja to skuteczne wsparcie dla organizmu, 
po które sięga coraz więcej osób. Warto wiedzieć, od 
czego zacząć i jak dobrać odpowiedni preparat. Zobacz, 
jak bezpiecznie rozpocząć suplementację.

1. Skonsultuj się z lekarzem

Skuteczna suplementacja.
Od czego zacząć?
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W aptece do wyboru masz dziesiątki preparatów z witaminami, 

minerałami i ekstraktami roślinnymi. Wśród nich znajdziesz 

produkty dedykowane dla różnych grup wiekowych 

i preparaty, które mają konkretne zadania. Wsparcie układu 

odpornościowego, wzmocnienie stawów i kości czy też poprawa 

kondycji skóry, włosów i paznokci - to tylko część z nich. 

Artykuł przeczytasz w: 10 minut
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W aptece do wyboru masz dziesiątki preparatów z witaminami, 

minerałami i ekstraktami roślinnymi. Wśród nich znajdziesz 

produkty dedykowane dla różnych grup wiekowych 

i preparaty, które mają konkretne zadania. Wsparcie układu 

odpornościowego, wzmocnienie stawów i kości czy też poprawa 

kondycji skóry, włosów i paznokci - to tylko część z nich. 

Jak się w tym wszystkim odnaleźć i który preparat wybrać? 

Jeśli masz wątpliwości, w podjęciu odpowiedzialnej decyzji 

o suplementacji pomoże ci lekarz. W tym celu przeprowadzi 

z tobą dokładny wywiad i zleci wykonanie badania krwi. Na tej 

podstawie specjalista ustali, czy występują u ciebie niedobory 

i określi, których witamin i minerałów aktualnie potrzebujesz.

Pamiętaj, że każdy organizm jest inny i różni się zapotrzebowaniem 

na poszczególne składniki diety. Skuteczna suplementacja 

oparta jest na uważnej obserwacji organizmu, na wynikach 

badań i uwzględnia styl życia konkretnej osoby. Inne będzie 

zapotrzebowanie na poszczególne mikro- i makroelementy 

u osoby aktywnej fizycznie, a inne u kobiety w ciąży. 

Dlatego co jakiś czas warto wykonać badania krwi i skonsultować 

ich wyniki z lekarzem.

Badania krwi przed rozpoczęciem suplementacji

Badanie poziomu witamin i minerałów

W zależności od Twojego stanu zdrowia, lekarz może zlecić 

badania pod kątem poszczególnych witamin i minerałów. 

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Skuteczna suplementacja. Od czego zacząć?
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Badania możesz wykonać również prywatnie w laboratoriach 

medycznych. Możesz w ten sposób sprawdzić poziom 

składników diety takich jak:

żelazo,

witamina A,

witamina B1,

witamina B2,

witamina B6,

witamina B7,

witamina B12,

kwas foliowy,

witamina C,

witamina E,

magnez, 

potas,

sód. 

Badanie poziomu witaminy D

Witamina D jest niezwykle ważna dla zdrowia. Statystyki 
pokazują, że nawet 90% społeczeństwa w Polsce może 
cierpieć na jej niedobór. Deficyt witaminy D to problem 

występujący szczególnie często w okresie jesienno-zimowym. 

Z tego względu lekarze zalecają suplementację.

Przed rozpoczęciem suplementacji witaminy D zaleca się 

wykonanie badania o nazwie “Witamina D metabolit 25(OH)”. 

Wyniki badania pokazują  wyjściowy poziom witaminy D 

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Skuteczna suplementacja. Od czego zacząć?
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w organizmie. Na ich podstawie lekarz zdecyduje o wysokości 

codziennej dawki witaminy D, którą powinna przyjmować 

dana osoba.

2. Wybieraj preparaty z dobrym 
składem

Gdy już wiesz, których witamin i minerałów potrzebujesz, 

nadszedł czas na wybór odpowiedniego produktu. O czym 

warto pamiętać?

Postaw na prosty skład, bez zbędnych dodatków

Czytanie etykiet kupowanych produktów to dobry nawyk. 

Zawsze warto dokładnie przeczytać skład danego preparatu 

i upewnić się, że nie ma w nim zbędnych substancji 

dodatkowych. Kieruj się zasadą, że im prostszy skład, tym lepiej.

Czym są zbędne substancje dodatkowe? Zaliczamy do nich 
m.in.: sztuczne barwniki i aromaty, cukier oraz sztuczne 
konserwanty. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że niektóre 

preparaty z witaminami i minerałami zawierają znaczną 

ilość cukru i syropu glukozowego. Jeśli na co dzień unikasz 

powyższych składników w produktach spożywczych, 

to z pewnością nie chcesz ich w składzie suplementów diety. 

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Skuteczna suplementacja. Od czego zacząć?



106

Prosto dla zdrowia

Dobrym rozwiązaniem jest wybór suplementów diety 

w formie kropli lub płynu. Często wyróżniają się prostym 

i naturalnym składem. W przeciwieństwie do tabletek, nie 

wymagają zastosowania substancji wiążących, wypełniających 

i utrzymujących wilgoć.

3. Czytaj tabelę składników 
aktywnych

Po uważnym przeczytaniu składu, warto przeczytać tabelę 

składników aktywnych. Na co zwrócić uwagę? 

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Jest to wskaźnik podawany w procentach. Pokazuje w ilu 

procentach dzienna porcja preparatu pokrywa dzienne 

zapotrzebowanie na dany składnik odżywczy. 

Przykład 1.

Składniki aktywne

Witamina A

Witamina D

Witamina E

Witamina K

1 kapsułka

800 μg

2000 IU (50 μg)

12 mg

75 μg

RWS*

100%

1000%

100%

100%

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Skuteczna suplementacja. Od czego zacząć?
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Zalecana dzienna porcja pokrywa w całości dzienne 

zapotrzebowanie na witaminy A, D, E i K.

Przykład 2.

Dzienna porcja powyższego preparatu w całości pokrywa 

dzienne zapotrzebowanie na żelazo. Dodatkowo pokrywa 

połowę dziennego zapotrzebowania na witaminę C, kwas 

foliowy, witaminę B6 i B12.

Jeśli stosujesz więcej niż jeden preparat, upewnij się, że nie 
przekroczysz dziennego zapotrzebowania na poszczególne 
witaminy i minerały. 

Sprawdź, jakie składniki aktywne zawierają stosowane przez 

Ciebie preparaty. Jeśli jedna z witamin lub jeden z minerałów 

występuje w więcej niż jednym produkcie, sprawdź ich RWS. 

Upewnij się, że w znaczący sposób nie przekraczasz dziennego 

zapotrzebowania.

Składniki aktywne

Żelazo

Witamina C

Kwas foliowy

Witamina B6

Witamina B12

15 ml

14 mg

40 mg

100 μg

0,7 mg

1,25 μg

RWS*

100%

50%

50%

50%

50%

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Skuteczna suplementacja. Od czego zacząć?
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4. Wybieraj standaryzowane 
ekstrakty roślinne

W preparatach leczniczych i suplementach diety często 

stosuje się ekstrakty roślinne. Najwyższej jakości ekstrakty 

są standaryzowane na zawartość konkretnej substancji 

aktywnej. Dodatkowo w opisie produktu możesz spotkać się ze 

wskaźnikiem DER . Zobacz, jak analizować te informacje.

Nadmiar witamin i minerałów może być równie groźny jak ich 

niedobór. Szczególną ostrożność należy zachować 

w przypadku witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (witaminy 

A, D, E i K). Witaminy A, D, E i K magazynowane są w organizmie 

w wątrobie i tkance tłuszczowej. Regularne spożywanie ich 

w nadmiernej ilości nie jest korzystne dla organizmu i może 

skutkować wystąpieniem hiperwitaminozy. 

Hiperwitaminoza objawia się poprzez bóle głowy, nudności 

i wymioty, bóle stawów i mięśni, a także dolegliwości ze strony 

wątroby.

Aby uniknąć hiperwitaminozy, należy zawsze czytać tabelę 

składników aktywnych i sprawdzać Referencyjną Wartość 

Spożycia.

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Skuteczna suplementacja. Od czego zacząć?
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Przykład 1. 

ekstrakt z korzenia ashwagandhy DER 20:1 

(standaryzowany na 10% witanolidów)

Powyższy zapis zawiera dwie ważne informacje: ekstrakt 

standaryzowany jest na 10% witanolidów, a DER (Drug Extract 

Ratio) wynosi 20:1. 

DER (z ang. Drug Extract Ratio) to stosunek ilości surowca 

roślinnego do ilości otrzymanego przetworu roślinnego. 

DER 20:1 oznacza, że z 20 gram surowca otrzymano 1 gram 

produktu. Przyjmuje się, że im wyższa wartość DER, tym lepiej.

Witanolidy to cenna substancja aktywna zawarta 

w ashwagandzie. To właśnie witanolidy odpowiadają za jej 

dobroczynne właściwości. Ekstrakt standaryzowany na 10% 

witanolidów oznacza, że aż 10% całego ekstraktu stanowią 

witanolidy. Jeśli dzienna porcja preparatu zawiera 500 mg 

ekstraktu z ashwagandhy, to znajduje się w niej aż 50 mg 

witanolidów. Standaryzacja ekstraktu daje ci pewność, że 

faktycznie zawiera dostateczną ilość substancji aktywnej.

Przykład 2.

Poniżej znajdują się informację o ekstraktach 

z ashwagandhy zawartych w trzech różnych produktach. 

Porównaj je i zastanów się, który z preparatów ma 

najkorzystniejszy skład.

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Skuteczna suplementacja. Od czego zacząć?
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Najwięcej informacji o ekstrakcie zamieścił producent 

pierwszego produktu. Dzięki wskaźnikowi DER masz pewność, 

ile surowca użyto do wyprodukowania ekstraktu. Ekstrakt 

jest standaryzowany na 10% witanolidów, a dzienna porcja 

produktu zawiera 500 mg ashwagandhy (w tym 50 mg 

witanolidów).

W opisie produktu numer 3 nie podano wskaźnika DER, 

dlatego nie jesteś w stanie ocenić, z jakiej ilości surowca 

powstał ekstrakt. Ekstrakt standaryzowany jest jedynie na 

3% witanolidów. Dzienna porcja produktu zawiera 250 mg 

ashwagandhy, czyli dwa razy mniej niż w produkcie nr 1 i 2. 

Produkt numer dwa w dziennej porcji zawiera 500 mg 

ashwagandhy. Producent nie podaje jednak wskaźnika DER ani 

informacji o standaryzacji ekstraktu. Nie masz pewności, 

Produkt nr 1

ekstrakt z korzenia ashwagandhy DER 20:1, 

w tym 10% witanolidów

Produkt nr 2

ekstrakt z korzenia ashwagandhy

Produkt nr 3

ekstrakt z korzenia ashwagandhy, 

w tym 3% witanolidów

Zawartość

500 mg

50 mg

Zawartość

500 mg

Zawartość

250 mg

7,5 mg

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Skuteczna suplementacja. Od czego zacząć?
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ile substancji aktywnych faktycznie znajduje się w dziennej 

porcji produktu.

Z powyższych trzech produktów najkorzystniejszy skład 

posiada pierwszy produkt. 

Pamiętaj, że ekstrakty roślinne standaryzowane są na różne 

substancje aktywne. Poniżej znajduje się przykładowa lista 

ekstraktów roślinnych wraz z substancją aktywną w nich zawartą.

Ekstrakt roślinny

Kurkuma

Pieprz czarny

Kadzidłowiec

Oregano

Ostropest plamisty

Miłorząb japoński

Aksamitka rozpierzchła

Substancja aktywna

Kurkuminoidy

Piperyna

Kwasy bosweliowe

Karwakrol

Sylimaryna

Ginkoflawonoglikozydy

Luteina

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Skuteczna suplementacja. Od czego zacząć?



Jak prawidłowo spożywać 
witaminy ADEK?

Z artykułu dowiesz się:

Artykuł przeczytasz w: 5 minut

które witaminy są rozpuszczalne w wodzie, a które 

w tłuszczach;

jak prawidłowo suplementować witaminy rozpuszczalne 

w tłuszczach; 

jak zwiększyć przyswajalność witamin A, D, E, K.
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Prosto dla zdrowia



Starasz się dbać o swoje zdrowie – regularnie chodzisz 
na badania kontrolne, uprawiasz sporty i pilnujesz, 
aby twoja dieta była bogata w niezbędne składniki 
odżywcze. Wiesz, jak zapewnić sobie odpowiednią 
dawkę witamin poprzez właściwy dobór pożywienia. 
Zdawałoby się, że masz wszystko dopięte na ostatni 
guzik, ale czy na pewno? Sprawdź czy prawidłowo 
spożywasz witaminy rozpuszczalne w tłuszczach!

Dzienne spożycie witamin – o czym 
należy pamiętać

Ze względu na rozpuszczalność witaminy dzielimy na:

rozpuszczalne w wodzie – B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12, C

Witaminy z tej grupy nie są magazynowane w naszym 

organizmie. Dlatego ważne jest, aby codziennie dostarczać 

Jak prawidłowo spożywać 
witaminy ADEK?
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Prosto dla zdrowia

Artykuł przeczytasz w: 5 minut
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sobie odpowiednią ich ilość. Nawet jak spożyjemy dużą dawkę, 

na przykład witaminy C, to i tak jej nadmiar zostanie wydalony 

z moczem. Jeśli chcemy utrzymać jej ilość na odpowiednio 

wysokim poziomie, zadbajmy o jej regularne spożycie 

z pożywieniem lub suplementację.

rozpuszczalne w tłuszczach – A, D, E, K

Ponieważ witaminy te są magazynowane w organizmie, istnieje 

ryzyko ich nadmiernej kumulacji, czyli hiperwitaminozy.

Jeśli jednak pilnujemy, aby nie przekraczać zalecanej dziennej 

dawki, nie mamy się czego obawiać. Witaminy A, D, E i K są 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. 

Ich niedobory są odczuwalne w całym organizmie. Mogą 

powodować ogólne zmiany, na przykład spadek odporności, 

jak i te bardziej specyficzne – pogorszenie stanu skóry, częste 

skurcze mięśni czy zaburzenia krzepnięcia krwi.

Czy grozi ci niedobór witamin rozpuszczalnych 

w tłuszczach?

„Na pewno nie, dbam o to, aby w mojej diecie była odpowiednia 

ich ilość” – być może właśnie tak myślisz. Jeśli tak faktycznie 

jest, to bardzo nas to cieszy. Nim jednak ucieszymy się aż nadto, 

upewnimy się, czy na pewno nic ci nie umknęło.

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Jak prawidłowo spożywać witaminy ADEK?
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Prawidłowa suplementacja witamin A, D, E, K

Pierwsze pytanie – czy suplementujesz którąś z witamin A, D, 

E lub K? Jeśli tak, to dokładnie wczytaj się w skład każdego z 

stosowanych preparatów. Sprawdź skład i przeczytaj dokładnie 

zalecenia w ulotce.

Część z dostępnych na rynków produktów zawiera w składzie 

tłuszcz, na przykład oliwę z oliwek lub olej MCT z kokosa, dzięki 

czemu nie musisz już nic więcej robić – wystarczy tylko zażyć 

odpowiednią porcję.

W sprzedaży są również preparaty, które go nie zawierają. 

Wtedy należy przyjmować dany suplement najlepiej w trakcie 

posiłku bogatego w tłuszcze. Wystarczy nawet zwykła kanapka 

z masłem lub sałatka polana oliwą z oliwek.

Teraz sam widzisz - na skutek małego niedopatrzenia, mimo 

przyjmowania danej witaminy w odpowiednio wysokiej dawce, 

może ominąć cię jej dobroczynne działanie. Niedoczytany skład, 

niesprawdzona ulotka i kłopot gotowy.

Przyswajalność witamin z pożywienia

Przyjrzyjmy się teraz drugiej sytuacji. Nie stosujesz 

suplementów diety, a wszystkie niezbędne witaminy starasz 

się dostarczyć wraz z pożywieniem. Czy niedobory są ci zatem 

niestraszne? To zależy od tego, czy w prawidłowy sposób 

spożywasz posiłki bogate w witaminy rozpuszczalne 

w tłuszczach.

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Jak prawidłowo spożywać witaminy ADEK?
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Musisz zapamiętać jedną, bardzo ważną zasadę – produkty 

bogate w witaminy A, D, E i K spożywamy ZAWSZE 

w towarzystwie tłuszczu. Robimy to po to, aby zwiększyć 

ich przyswajalność. Bez tego ani rusz!

Jak w prosty sposób zwiększyć przyswajalność witamin A, D, 

E, K? Ulepsz swoją dietę już dziś!

Dodaj do posiłku oliwę z oliwek – to rozwiązanie 

szybkie i uniwersalne. Oliwa doskonale komponuje się z 

sałatkami, surówkami, kaszami, makaronami i wieloma 

innymi produktami. Wystarczy, że dodasz ją chociażby 

do surówki z marchewki. Marchewka to znane i lubiane 

źródło witaminy A, ale choćbyś schrupał cały kilogram, to 

bez dodatku tłuszczu nie uzyskasz pełnej przyswajalności. 

Polanie surówki oliwą i dodanie pestek słonecznika lub 

dyni błyskawicznie rozwiąże ten problem.

Zrób kanapkę z masłem i z ulubionymi składnikami – 

masło samo w sobie jest źródłem witaminy D, a na dodatek 

zwiększy przyswajalność innych witamin. Połóż na kanapce 

plasterki pomidora (jest źródłem witaminy K i likopenu), 

dodaj czerwoną paprykę (bogatą w witaminę A) i gotowe!

Skomponuj swój własny zielony koktajl - pyszne, 

warzywno-owocowe smoothie to prawdziwa bomba 

składników odżywczych. Szczególnie, gdy przemycisz 

do niego korzystne dla zdrowia tłuszcze, na przykład 

awokado, orzechy, wiórki kokosowe albo łyżeczkę oleju 

lnianego.

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Jak prawidłowo spożywać witaminy ADEK?
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W ramach przekąski zjedz owoce i orzechy - na drugie 

śniadanie zjedz morele i brzoskwinie (źródło witaminy 

A ) w połączeniu z orzechami, na przykład włoskimi lub 

nerkowcami.

Dodaj do owsianki z owocami masło orzechowe, 
orzechy i pestki - to dobry sposób na dostarczenie do 

organizmu cennych witamin i minerałów.

Zjedz hummus z warzywami - hummus przyrządzony na 

bazie oliwy z oliwek świetnie komponuje się z warzywami 

pokrojonymi w słupki, na przykład z marchewką i porem.

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Jak prawidłowo spożywać witaminy ADEK?



Jak zwiększyć przyswajalność
składników aktywnych?

Artykuł przeczytasz w: 7 minut
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Z artykułu dowiesz się:

jak w prosty sposób zwiększyć przyswajalność ważnych dla 

zdrowia składników odżywczych.

Kluczem do skutecznej suplementacji jest wiedza 
o poszczególnych składnikach odżywczych. Umiejętne 
łączenie witamin i minerałów to sprawdzony sposób na 
zwiększenie przyswajalności składników aktywnych. 
Poniżej znajdziesz listę wskazówek i ważnych 
informacji na temat poszczególnych mikroelementów 
i innych cennych dla zdrowia substancji.
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•

•

•

•

•

•

•

•

-  C Y N K  -

Właściwości

wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu 

odpornościowego

pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych

chroni komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym

pomaga zachować zdrową skórę, zdrowe paznokcie i kości

pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia

Źródła pokarmowe

ostrygi

sezam

migdały

pełnoziarniste produkty zbożowe

podroby

rośliny strączkowe

czosnek

pestki dyni

Co zmniejsza wchłanianie cynku?

kwas fitynowy (obecny w orzechach, roślinach 

strączkowych i produktach zbożowych),

kwas szczawiowy (obecny w szpinaku, szczawiu, 

orzechach, soi i kakao),

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Jak zwiększyć przyswajalność składników aktywnych?
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Prosto droga do skutecznej suplementacji
Jak zwiększyć przyswajalność składników aktywnych?

nadmiar błonnika pokarmowego,

zbyt duża ilość miedzi, wapnia i żelaza w posiłkach,

nadmiar cukru w diecie,

leki ograniczające wydzielanie kwasu żołądkowego, alkohol.

Warto wiedzieć

Preparaty z cynkiem warto przyjmować 1-2 godziny po posiłku, 

ponieważ niektóre związki chemiczne obecne w pożywieniu 

(np. szczawiany, kwas fitynowy i błonnik) mogą niekorzystnie 

wpływać na jego wchłanianie. 

-  Ż E L A ZO  -

Właściwości

wspiera produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny

wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego

wspomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych

przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

pomaga w transporcie tlenu w organizmie

wspomaga metabolizmu energetyczny

wspiera rozwój funkcji poznawczych u dzieci
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Źródła pokarmowe

Źródła niehemowe (pochodzenia roślinnego)

suche nasiona roślin strączkowych

natka pietruszki

kakao

orzechy

szpinak

pełnoziarniste produkty zbożowe

Źródła hemowe (pochodzenia zwierzęcego)

wątróbka wieprzowa

czerwone mięso

podroby

mięso z indyka

kurze jaja

Przyswajalność żelaza

Witamina C zwiększa przyswajalność żelaza. Dodaj do 

posiłku natkę pietruszki, surówkę z białej kapusty lub 

czerwoną paprykę. Możesz też wypić sok wyciśnięty 

z pomarańczy lub sok z kiszonej kapusty.

Taniny obecne w kawie i herbacie obniżają przyswajalność 

żelaza. 

Wapń zmniejsza przyswajanie żelaza, dlatego nie należy 

łączyć posiłku bogatego w żelazo z produktami takimi jak 

mleko, kefir i jogurt.

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Jak zwiększyć przyswajalność składników aktywnych?
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•

•

•

•

•

•

•

•

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Jak zwiększyć przyswajalność składników aktywnych?

Warto wiedzieć

Żelazo elementarne to najbezpieczniejsza i najlepiej 

przyswajalna forma żelaza. Preparaty z żelazem elementarnym 

stosuje się w celu zapobiegania niedoborowi żelaza 

i niedokrwistości (anemii). Są w pełni bezpieczne i odpowiednie 

dla niemowląt (także wcześniaków), dzieci i dorosłych. 

Żelazo elementarne wyróżnia się wysoką przyswajalnością.

-  K O L AG E N  - 

Kolagen jest głównym składnikiem tkanki łącznej i budulcem 

skóry, ścięgien, kości oraz stawów. Odpowiada za jędrność 

i elastyczność skóry oraz za dobrą kondycję stawów. Niestety, 

już po 26 roku życia organizm stopniowo traci zdolność do 

regeneracji włókien kolagenowych. 

Objawy niedoboru kolagenu

brak elastyczności, utrata jędrności, suchość skóry 

zauważalne zmarszczki

osłabienie włosów

sztywność i bóle stawów

bóle mięśni

dolegliwości ze strony dziąseł

Źródła pokarmowe

ryby

zielone warzywa liściaste
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•

•

•

produkty pełnoziarniste

podroby

galaretki zawierające żelatynę

Przyswajalność kolagenu

Kolagen warto przyjmować w obecności witaminy C. 

Witamina C wspiera prawidłową syntezę kolagenu. 

Produkcję kolagenu wspierają także antocyjanidyny. 

To antyoksydanty, które znajdują się w owocach takich 

jak borówka, czerwone winogrona i porzeczki. 

Warto wiedzieć 

Kolagen morski uznawany jest za jedną z najlepiej przyswajalnych 

form kolagenu w suplementach diety. Jednym z najlepszych 

kolagenów rybich jest Kolagen Morski NatiCol®. Cząsteczki 

kolagenu NatiCol® mają średnią masę cząsteczkową 4000 

daltonów. Jest to mniejsza wartość niż granica przenikalności 

jelita, dzięki czemu kolagen NatiCol® cechuje się bardzo wysoką 

przyswajalnością.

-  M AG N E Z  -

Właściwości

koi nerwy i niepokój

pomaga zwiększyć poziom energii

ułatwia zasypianie

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Jak zwiększyć przyswajalność składników aktywnych?
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•

•

•

•

•

•

•

przynosi ulgę w bólach mięśni

wspiera prawidłową pracę serca

Źródła pokarmowe

szpinak

orzechy

kakao

pestki dyni

awokado

brokuł

brukselka

Przyswajalność magnezu

Do czynników obniżających przyswajalność magnezu 

zaliczamy: kwas fitynowy i szczawiowy oraz  nadmierne 

spożycie kawy i alkoholu.

Przyswajalność magnezu zwiększa dieta bogata w białko 

oraz w witaminę C i B6.

Produkty zawierające magnez warto łączyć w posiłku 

razem ze źródłem wapnia, na przykład jogurtem, białym 

serem, kefirem lub mlekiem. Wapń zwiększa wchłanianie 

magnezu.

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Jak zwiększyć przyswajalność składników aktywnych?
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-  S E L E N  -

Właściwości

działa antyoksydacyjnie

wzmacnia układ odpornościowy

wspomaga pracę tarczycy

pomaga zadbać o zdrowy wygląd włosów, skóry i paznokci

Źródła pokarmowe

orzechy brazylijskie

jaja 

ryby 

drób 

Przyswajalność selenu

Przyswajalność selenu zwiększa białko oraz witaminy A, C, 

D i E. Wchłanianie selenu  zmniejszają metale ciężkie, 

a także duża zawartość siarki w pożywieniu.

•

•

•

•

Prosto droga do skutecznej suplementacji
Jak zwiększyć przyswajalność składników aktywnych?
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Postanowiliśmy wykorzystać swoje kilkunastoletnie doświadczenie,
by stworzyć nową linię suplementów, dedykowaną dla osób 
chcących zadbać o najważniejsze funkcje swojego organizmu.

WYBIERZ KOMPLEKSOWE WSPARCIE

Zadbaj o siebie z linią
Moje Zdrowie!

Prosto dla zdrowia

Tak powstało Moje Zdrowie od Aura Herbals. 
Bezpieczne preparaty zawierające kompleks 
składników zamkniętych w kapsułce 
z celulozy roślinnej. Bez zbędnych dodatków 
i wypełniaczy. Czysty skład wspierający to, 
co dla Ciebie najważniejsze. Twoje zdrowie.

Kliknij tutaj i sprawdź na stronie auraherbals.pl

https://auraherbals.pl/produkty/?marka=moje-zdrowie&utm_source=ebook&utm_medium=reklama&utm_campaign=prostodlazdrowia&utm_term=moje-zdrowie


Prosto dla zdrowia

Kalendarz
badań profilaktycznych

dla kobiet i mężczyzn
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Kobiety 20-30 lat

Kalendarz badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn
Kobiety 20-30 lat

Badanie

Podstawowe badania: morfologia, OB, 

badanie moczu, poziom glukozy oraz 

konsultacja wyników z internistą

Cytologia

Kontrola stomatologiczna

Kontrola zmian u dermatologa

Badanie okulistyczne

Lipidogram (ilościowa ocena frakcji 

cholesterolu i trójglicerydów)

RTG klatki piersiowej

Jak często?

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Co 2-3 lata

Co 3-5 lat

Co 5 lat
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Kobiety 30-40 lat

Kalendarz badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn
Kobiety 30-40 lat

Badanie

Podstawowe badania: morfologia, OB, 

badanie moczu, poziom glukozy oraz 

konsultacja wyników z internistą

Cytologia

Kontrola stomatologiczna

Kontrola zmian u dermatologa

USG piersi

Badanie okulistyczne

Badanie poziomu elektrolitów

USG jamy brzusznej

Lipidogram (ilościowa ocena frakcji 

cholesterolu i trójglicerydów)

RTG klatki piersiowej

Jak często?

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Co 2-3 lata

Co 3 lata

Co 3-5 lat

Co 3-5 lat

Co 5 lat
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Kobiety 40-50 lat

Kalendarz badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn
Kobiety 40-50 lat

Badanie

Podstawowe badania: morfologia, OB, 
badanie moczu, poziom glukozy oraz 
konsultacja wyników z internistą

Cytologia

Kontrola stomatologiczna

Kontrola zmian u dermatologa

USG piersi

Badanie na krew utajoną w kale

USG dopochwowe

Badanie okulistyczne i badanie dna oka

Mammografia

Badanie poziomu elektrolitów

EKG

USG jamy brzusznej

Lipidogram (ilościowa ocena frakcji 
cholesterolu i trójglicerydów)

Gastroskopia

RTG klatki piersiowej

Badanie hormonów tarczycy

Jak często?

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Co 2 lata

Co 2 lata

Co 2 lata

Co 3 lata

Co 3 lata

Co 3-5 lat

Co 3-5 lat

Co 5 lat

Co 5 lat

Według zaleceń
lekarza
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Kobiety 50+

Kalendarz badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn
Kobiety 50+

Badanie

Podstawowe badania: morfologia, OB, 
badanie moczu, poziom glukozy oraz 
konsultacja wyników z internistą

Cytologia

Kontrola stomatologiczna

Kontrola zmian u dermatologa

USG piersi

Badanie na krew utajoną w kale

USG jamy brzusznej

Badanie hormonów tarczycy

EKG

Badanie okulistyczne i badanie dna oka

USG dopochwowe

Mammografia

Badanie poziomu elektrolitów

Lipidogram (ilościowa ocena frakcji 
cholesterolu i trójglicerydów)

Gastroskopia

RTG klatki piersiowej

Kolonoskopia

Badanie densytomeryczne (gęstości kości)

Jak często?

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Co 2 lata

Co 2 lata

Co 3 lata

Co 3-5 lat

Co 5 lat

Co 5 lat

Co 5 lat

Raz na 10 lat
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Mężczyźni 20-30 lat

Kalendarz badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn
Mężczyźni 20-30 lat

Badanie

Podstawowe badania: morfologia, OB, 

badanie moczu, poziom glukozy oraz 

konsultacja wyników z internistą

Kontrola stomatologiczna

Kontrola zmian u dermatologa

Badanie okulistyczne

Lipidogram (ilościowa ocena frakcji 

cholesterolu i trójglicerydów)

Konsultacja urologiczna

RTG klatki piersiowej

Jak często?

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Co 2-3 lata

Co 3-5 lat

Co 3-5 lat

Co 5 lat
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Mężczyźni 30-40 lat

Kalendarz badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn
Mężczyźni 30-40 lat

Badanie

Podstawowe badania: morfologia, OB, 

badanie moczu, poziom glukozy oraz 

konsultacja wyników z internistą

Kontrola stomatologiczna

Kontrola zmian u dermatologa

Badanie okulistyczne

Badanie poziomu elektrolitów

Konsultacja urologiczna

USG jamy brzusznej

Lipidogram (ilościowa ocena frakcji 

cholesterolu i trójglicerydów)

RTG klatki piersiowej

Jak często?

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Co 2-3 lata

Co 3 lata

Co 3 lata

Co 3-5 lat

Co 5 lat

Co 5 lat
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Mężczyźni 40-50 lat

Kalendarz badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn
Mężczyźni 40-50 lat

Badanie

Podstawowe badania: morfologia, OB, 
badanie moczu, poziom glukozy oraz 
konsultacja wyników z internistą

Kontrola stomatologiczna

Kontrola zmian u dermatologa

Badanie na krew utajoną w kale

Konsultacja urologiczna i badanie prostaty

Badanie okulistyczne i badanie dna oka

RTG płuc

Badanie poziomu elektrolitów

EKG

USG jamy brzusznej

Lipidogram (ilościowa ocena frakcji 
cholesterolu i trójglicerydów)

Gastroskopia

RTG klatki piersiowej

Jak często?

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Co 2 lata

Co 2 lata

Co 3 lata

Co 3 lata

Co 3-5 lat

Co 3-5 lat

Co 5 lat

Co 5 lat
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Mężczyźni 50+

Kalendarz badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn
Mężczyźni 50+

Badanie

Podstawowe badania: morfologia, OB, 
badanie moczu, poziom glukozy oraz 
konsultacja wyników z internistą

Kontrola stomatologiczna

Kontrola zmian u dermatologa

Badanie na krew utajoną w kale

EKG

Badanie okulistyczne i badanie dna oka

Badanie antygenu PSA

Konsultacja urologiczna i badanie prostaty

Badanie poziomu elektrolitów

Lipidogram (ilościowa ocena frakcji 
cholesterolu i trójglicerydów)

Gastroskopia

RTG klatki piersiowej

Kolonoskopia

Jak często?

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Raz w roku

Co 3 lata

Co 3-5 lat

Co 5 lat

Co 5 lat

Co 5 lat
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Vegan | Non-GMO | Clean Label

Jeszcze bliżej natury
Wysoka przyswajalność. Neutralny smak i zapach. 100% vegan.

Witaminy Premium Aura Herbals®
Chcąc zadbać o nasze wspólne, lepsze jutro, 
podjęliśmy wyzwanie, by stworzyć preparaty 
w pełni z certyfikowanych i roślinnych surowców. 
Tak powstała marka Aura Herbals® Premium - 
przyjazne człowiekowi i środowisku, naturalne 
preparaty o wysokiej biodostępności.

olej

Kliknij tutaj i sprawdź na stronie auraherbals.pl

https://auraherbals.pl/produkty/?marka=premium-aura-herbals&utm_source=ebook&utm_medium=reklama&utm_campaign=prostodlazdrowia&utm_term=premium


Prosto dla zdrowia

Masz jakieś pytania lub chcesz podzielić się swoją opinią? 

Napisz do nas na:

prostodlazdrowia@auraherbals.pl

facebook.com/auraherbals instagram.com/auraherbals

Odwiedź nas na:

mailto:prostodlazdrowia%40auraherbals.pl?subject=
https://www.facebook.com/auraherbals
https://www.instagram.com/auraherbals/
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www.auraherbals.pl

https://auraherbals.pl/
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