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Vlažnost

Zdrava koža, nohti in lasje

Prožnost in voljnost 
Čvrstost

Hialuronska 
kislina
60 mg

Ribji 
kolagen

5.250 mg

Dnevni 
odmerek

(7g)

Izvleček 
ječmena 
450 mg

Vitamin C
100 mg

Biotin
45 µg

Elastin 
15 mg

Šest dragocenih 
naravnih sestavin
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Lepota in zdravje 
od znotraj
Kako povečati odpornost in izboljšati počutje?

STROKOVNJAKI PRIPOROČAJO KOMBINACIJO RIBJEGA 
KOLAGENA IN HIALURONSKE KISLINE
Jesen in zima prinašata tudi številna prehladna in 
virusna obolenja, ki še posebej starejšim lahko po-
slabšajo kakovost življenja. Mlajšim  prehladna obo-
lenja ne predstavljajo posebnih težav, le malo več 
papirnate konfekcije porabijo. Malo starejšim pa se 
tudi nedolžen prehlad lahko vleče, ponavlja ali pa 
se  razvije in prizadene tisti organ, ki je šibka točka 
starejših. Običajno so to sklepi in kosti.  Bolečine 
se stopnjujejo, začnejo nas obhajati črne misli, po-
javi se depresija in začne se pot od zdravnika do 
zdravnika.
Pravijo, da si veliko bolezni prikličeš kar sam, če pre-
več razmišljaš o njih.
Predlagamo vam, da ne razmišljate o boleznih, am-
pak o tem, kako okrepiti zdravje, zvečati odpornost 
in se rešiti nadležnih bolečin.
Najpomembnejši je seveda zdrav način življenja, 
kar pomeni, da uživamo zdravo hrano in se veliko 
gibamo.
Poleg tega pa strokovnjaki ugotavljajo, da so vedno 
bolj pomembni prehranski dodatki, ki nam pomaga-
jo, da naše telo dobi dovolj vitaminov, mineralov in  
beljakovin.

Zdrava prehrana
Vedno bolj se zavedamo pomena zdrave prehrane. 
Hrana je dejansko tudi zdravilo in s pravilno, raznoliko 
in uravnoteženo prehrano se lahko izognemo marsika-
teri bolezni oziroma močno okrepimo naše zdravje.
Strokovnjaki priporočajo pet obrokov dnevno. Veliko 
svežega sadja in zelenjave, obvezno vsaj enkrat na 
teden ribe, nemastno meso, čim manj sladkorja in 
konzervirane hrane in veliko tekočine. Pomembna pa 
je tudi priprava hrane. Zelenjavo skuhajmo »na zob« 
ali »al dente«, cvrtje naj bi popolnoma opustili.
Še vedno je aktualen star rek, »da eno jabolko na dan 
odžene zdravnika stran«.

Gibanje
Poleg redne telovadbe doma ali v bližnji telovadnici ali 
fitnes studiu naj bi še najmanj pol ure dnevno aktivno 
preživeli v naravi, na svežem in čim bolj čistem zraku. 
To ne pomeni pot do trgovine in nazaj, ampak ustre-
zna telesna aktivnost poleg običajne hoje po stanova-
nju oziroma do hladilnika in nazaj.
Vsaj enkrat na teden pa si privoščite daljši sprehod in 
če vam sklepi in kosti ne nagajajo, pojdite tudi na bli-
žnjo vzpetino oziroma ob lepem vremenu v gore. Če 
še niste, poskusite z vadbo joge, ali se vpišite na tečaj 
pilatesa ali orientalskih plesov. Tudi dobra družba vam 
bo v meglenih in kratkih temačnih zimskih dneh po-
magala, da boste krepili svoj imunski sistem in boste 
laže kljubovali okužbam in utrujenosti.

Prehranski dodatki
Ker vseh potrebnih snovi ne pridobimo s hrano, je 
priporočljivo, da uživamo vitaminske in mineralne 
dodatke k prehrani, ki so različni glede na starost 
posameznika, njegove kronične bolezni, gensko pre-
dispozicijo in tudi telesno in umsko aktivnost. Dodatki 
k prehrani  zagotovo vplivajo na kvaliteto življenja 
in ohranjanje vitalnih funkcij organizma oziroma 
upočasnitev staranja. Dosegljivi so v specializiranih 
trgovinah oziroma lekarnah ali pa kar na spletu.

Pri odločitvi kaj in koliko dodatkov, vam bodo poma-
gali tudi farmacevti v lekarnah, ki so usposobljeni za 
svetovanje.  
Znano je, da predvsem starejšim primanjkujejo vitami-
ni C, E, A in B3, folna kislina, cink, železo in kalcij. Vse 
to bi morali zaužiti ob redni in zdravi prehrani v obliki 
pripravkov, ki so na voljo v lekarnah. Da pa si boste 
okrepili imunski sistem, kar je pametno narediti pred 
začetkom prehladnih obolenj,  ne pozabite poleg prej 
naštetega tudi na beta karoten, selen, cink, mangan, 
česen in aloe vero. 
Pomembno pa je, da posebej poskrbimo še za 
kožo, hrustance, kosti in sklepe.
Koža je naš največji organ, saj koža pokriva vse telo. 
Najbolj je tudi izpostavljena škodljivim vplivom iz ozra-
čja oziroma zunanjim dejavnikom. Mnenje, da kožo 
lahko negujemo le z različnimi mazili, torej od zunaj, 
se je izkazalo za zmotno. Da bi ohranili gladko kožo 
brez motečih starostnih peg, ki bi bila dovolj elastična 
in prožna, jo moramo negovati s primernimi vlažnimi 
in hranilnimi kremami. Enako pomembno pa je doda-
janje vlage in drugih potrebnih snovi tudi od znotraj  in 
tudi s pomočjo prehranskih dodatkov. 
Bistvena sestavina kože je kolagen in z leti tvorba 
kolagena upada. 
Zato je pomembno, da kolagen nadomestimo s 
prehranskim dodatkom v obliki ribjega kolagena iz 
globokomorskih rib Pacifika, ki se je izkazal kot zelo 
učinkovit. Do sedaj smo poznali poleg človeškega še 
goveji in prašičji kolagen, ki so ju dodajali različnim 
kozmetičnim pripomočkom za nego kože. Vendar je 
ribji kolagen veliko bolj učinkovit, saj se bolje absor-
bira v človeškem telesu kot goveji in prašičji kolagen. 
Tudi vitamin C vpliva na dodatno tvorbo kolagena v 
telesu, zato moramo poskrbeti za uživanje vitamina 
C tudi zaradi naše kože. Koristno pa je tudi uživanje 
elastina, ki je beljakovina v veznem tkivu, ki skrbi za 
normalno raztegljivost kože in dobro delovanje krvnih 
žil, pljuč, vezi v mišicah, mehurja in ne nazadnje za 
prožnost hrustanca. 
Ribji kolagen v kombinaciji s  hialuronsko kislino, 
ki je prisotna v vezivnem tkivu in zagotavlja za-
drževanje vlage v telesu, pa je dokazano najbolj 
učinkovit.
Če uživamo vse navedene dodatke in še izvleček je-
čmena ter biotin, bo naša koža dalj časa kljubovala 
procesom staranja.
Več let si naložimo na križ, več težav imamo s kost-
mi, hrustanci in sklepi. Da bi ohranili gibčnost in se 
izognili nadležnim bolečinam, potrebujemo ustrezne 
dodatke. Vsi prej našteti dodatki, ki dobro vplivajo na 
kožo, dobro vplivajo tudi na ohranitev in obnovo hru-
stančne mase ter vezi, krepijo kosti in sklepe in tako 
prispevajo k preprečevanju  artroz in revmatoidnega 
artritisa ter osteoporoze. 
Kolagen zagotavlja trdnost kosti in boljšo giblji-
vost sklepov.
Na Japonskem že dolgo proizvajajo kombinacijo 
vseh naštetih sestavin, ki je na voljo tako v tabletah 
kot tudi v obliki praška za napitek in že trimesečno 
uživanje prinese prve rezultate. Ne samo, da sklepi 
in kosti manj bolijo, okrepijo se tudi lasje, ki pridobijo 
svež lesk.

Višja medicinska sestra,
Majda  Rauh P
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