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Naturalne produkty
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K

Leki przeciwzakrzepowe są powiązane z poważnymi działaniami niepożądanymi, a niezliczone
opisy przypadków wskazują, że stosowanie ich może prowadzić do hospitalizacji, z powodu takich
problemów jak nadmierne krwawienie. Ze względu na potencjalne szkody ważne jest, by mieć
świadomość istnienia naturalnych leków rozrzedzających krew.

rzepnięcie krwi należy do chorób krwi, którym można
zapobiec. Dodanie naturalnych środków rozrzedzających krew do diety i rutyny
odnowy biologicznej może mieć ogromny
wpływ, bez obawy o niekorzystne skutki
uboczne.

Co to są środki
rozrzedzające krew?

Środki rozrzedzające krew są stosowane,
aby zapobiegać tworzeniu się zagrażających życiu zakrzepów krwi, które mogą
powodować zawał serca i udar. Chociaż
zakrzepy krwi są konieczne, aby zapobiec utracie krwi podczas urazu i umożliwić gojenie się ran, tworzenie się ich
w krwiobiegu może prowadzić do niebezpiecznych powikłań.
Leki rozrzedzające krew są powszechnie przepisywane pacjentom z pewnymi
chorobami układu krążenia, takimi jak
zakrzepica żył głębokich, nieregularny
rytm serca i choroby naczyń krwionośnych. Niektóre z tych leków to substancje syntetyczne pochodzące z substancji
chemicznych występujących w naturalnych rozcieńczalnikach krwi. Na przykład pieprz cayenne, cynamon i imbir

zawierają silne związki używane do tworzenia antykoagulantów. W niektórych
sytuacjach możliwe jest stosowanie tych
ziół jako bezpieczniejszego środka rozrzedzającego krew, ale osoby z poważnymi
obawami dotyczącymi przyszłych chorób serca, takich jak zawał serca lub udar,
muszą porozmawiać ze swoimi lekarzami
przed zastosowaniem naturalnej alternatywy dla leków rozrzedzających krew.

Jak dodać produkty
rozrzedzające krew
do diety

Dodanie tych naturalnych środków rozrzedzających krew do diety jest łatwe.
Mogą być dodawane do posiłków w celu
dodania smaku i wartości odżywczych.
Innym sposobem spożywania tych ziół
i przypraw jest herbata. Herbatę z kurkumą i herbatę imbirową można przy-

gotować i spożywać codziennie. Te zioła
są również dostępne w postaci kapsułek lub ekstraktów, ale jeśli zamierzasz
suplementować większe dawki, pamiętaj o wcześniejszym omówieniu tego
z lekarzem.
Oprócz dodawania do diety naturalnych środków rozrzedzających krew
w celu zmniejszenia ryzyka powstawania zakrzepów, ważne jest, aby stosować
zdrową, dobrze zbilansowaną i bogatą
w składniki odżywcze dietę. Utrzymanie zdrowej wagi i zmniejszenie stanu
zapalnego są niezbędne, ponieważ promują zdrowy poziom cholesterolu i ciśnienie krwi.
Aby poprawić ogólny stan zdrowia
warto jeść: kolorowe warzywa, ciemnozielone liściaste warzywa, owoce, rośliny
strączkowe, całe ziarna, żywność bogatą
w omega-3, zdrowe tłuszcze.
Oprócz wprowadzania do diety
pokarmów zdrowych dla serca, ważne
jest również unikanie pokarmów, które
powodują szkody. Obejmuje to żywność
przygotowaną ze sztucznych słodzików,
cukru i rafinowanych węglowodanów,
dietetyczne napoje gazowane, wypieki
z tłuszczami trans i nadmierne spożywanie alkoholu.

Najlepsze naturalne substancje rozrzedzające krew
Kurkuma
Działa jako naturalny antykoagulant.
Badania wskazują, że kurkumina, korzystny
polifenol w kurkumie, hamuje trombinę,
proteazę, która odgrywa rolę w krzepnięciu
krwi. Badacze doszli do wniosku,
że codzienne spożywanie przyprawy curry
może pomóc w utrzymaniu antykoagulantu.

Pieprz Cayenne
Zawiera salicylan, naturalny środek
rozrzedzający krew, ceniony za działanie
przeciwzakrzepowe. Ponadto zawiera
również kapsaicynę, która w kilku
badaniach wykazała właściwości obniżające
poziom lipidów, przeciwnadciśnieniowe,
przeciwcukrzycowe i przeciw otyłości.
Z tych powodów cayenne jest często
przyjmowany w postaci kapsułek, aby
promować zdrowie układu sercowonaczyniowego i krążenie krwi.

Cynamon
Jest bogaty wkumarynę, silny antykoagulant,
który jest używany do produkcji warfaryny.

Badania sugerują, że stos owanie
suplementów cynamonowych przez
dłuższy czas może być problematyczne,
prawdopodobnie prowadząc do problemów
z wątrobą wynikających ze zwiększonego
spożycia kumaryny. Zamiast stosować
suplementy cynamonu, lepiej jest spożywać
cynamon w ramach swojej normalnej diety,
dodając go do posiłków i napojów.

Czosnek
Codzienne spożywanie czosnku może być
przydatne w zapobieganiu zakrzepicy.
Badania sugerują, że czosnek działa jako
antykoagulant.
W jednym z badań oceniono bezpieczeństwo
stosowania ekstraktu czosnku z warfaryną, powszechnie przepisywanym
rozcieńczalnikiem krwi.
Naukowcy odkryli, że wyciąg z czosnku
jest stosunkowo bezpieczny i nie stanowi
poważnego zagrożenia dla pacjentów
leczonych warfaryną lub doustnymi
lekami przeciwzakrzepowymi, o ile są oni
monitorowani przez personel medyczny.

Imbir
Podobnie jak cayenne, imbir zawiera
salicylan, który wywołuje umiarkowane
działanie przeciwzakrzepowe i może
zap obiegać zakrzepicy żylnej b ez
powodowania powikłań krwotocznych.
Stosowanie imbiru ze względu na jego
właściwości rozrzedzające krew zyskuje
na p opularności, p onieważ ludzie
szukają bardziej naturalnego podejścia
do konwencjonalnych antykoagulantów.
Istnieją jednak badania ostrzegające
użytkowników, którzy łączą doustne
suplementy imbiru i warfarynę. Przed
połączeniem tych substancji należy
zasięgnąć porady lekarza.

Witamina E
Jest naturalnym środkiem rozrzedzającym
krew ze względu na swoje działanie
przeciwzakrzepowe. Uzupełnianie
witaminy E i spożywanie pokarmów
zawierających witaminę E może pomóc
w zapobieganiu chorobom serca i naczyń
krwionośnych. Najlepsze pokarmy bogate

w witaminę E to awokado, migdały, nasiona
słonecznika, szpinak, brokuły i mango.

Aktywność fizyczna
Pomaga zap obiegać tworzeniu się
zakrzepów krwi, dlatego ważne jest,
aby poruszać się i regularnie ćwiczyć.
Powszechnie przyjmuje się, że codzienna
aktywność fizyczna wiąże się z poprawą
zdrowia układu sercowo-naczyniowego
ze względu na jej pozytywny wpływ
na ciśnienie krwi, krążenie krwi, poziom
cholesterolu i wrażliwość na insulinę.
Postaraj się dodać co najmniej 30
minut ćwiczeń dziennie do swojego
harmonogramu. Może to obejmować
każdy rodzaj ruchu, który przyspiesza bicie
serca, w tym chodzenie pod górę, pilates,
podnoszenie ciężarów i jazdę na rowerze.
Pamiętaj, aby pić dużo wody podczas
ćwiczeń, aby zachować nawodnienie.
Ważne jest również, aby unikać siedzenia
przez dłuższy czas. Pamiętaj, aby wstać,
poruszać się i rozciągać przez cały dzień,
aby promować krążenie krwi.

