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O
dporność zdecydowanie 
obniżają palenie papiero-
sów, zła dieta, nadużywa-
nie alkoholu, stres i brak snu. 
Poprawić ją mogą aktywność 

fizyczna oraz dostarczanie organizmowi 
potrzebnych mu składników, w tym 
witamin i minerałów. Poniżej polecam 
znane nam produkty (naturalny zastrzyk 
na odporność), które spożywane regular-
nie wzmocnią nasz układ odpornościowy 
i przygotują organizm do walki z wirusami.

Ocet jabłkOwy
ocet jabłkowy obniża poziom cukru. 
Jak wynika z badań przeprowadzonych 
na uniwersytecie w Arizonie, picie dwóch 
łyżek octu jabłkowego dziennie obniża 
stężenie cukru we krwi. ocet jabłkowy 
ma także właściwości odkażające. Picie 
tego napoju pomaga zwalczać wirusy 
i bakterie zanim wywołają one infekcje, 
takie jak przeziębienie. Jeśli będziesz pić 
łyżkę każdego dnia, wzmocnisz układ 
immunologiczny.

kiszOna kapusta, kiszOne 
Ogórki, kOmbucza
Kiszonki słyną przede wszystkim 
z ogromnej zawartości witaminy C, 
która świetnie wspiera naszą odpor-
ność. dodatkowo w kiszonkach 
znajdziemy także rutynę, która 
także jest znana z korzystnego 
wpływu na nasz układ immuno-
logiczny. Kiszona kapusta może 
pochwalić się dużą zawarto-
ścią witamin z grupy B, wita-
miny A, e i K, a także wielu 
składników mineralnych. 
Kiszone produkty bogate 
są przede wszystkim 
w magnez, potas, wapń, 
siarkę i żelazo. Kapusta 
i ogórki są źródłem błon-
nika pokarmowego. Nie 
brakuje tam również prze-
ciwutleniaczy, które aktyw-
nie walczą ze starzeniem 
komórkowym i wolnymi rod-
nikami. Napój z kombuchy (grzyb 
herbaciany) jest reklamowany jako eliksir 
życia, uniwersalny środek leczniczy, pana-
ceum na niemal wszystkie schorzenia.

miód z prOpOlisem
Jest szczególnie polecany profilak-
tycznie dla codziennego wzmocnie-

nia odporności oraz w czasie sezonowych 
infekcji. Propolis ma działanie antybakte-
ryjne, jest uważany za naturalny anty-
biotyk. Pomaga przy zapaleniu i bólu 
gardła, jest również pomocny przy 
leczeniu infekcji górnych dróg odde-
chowych oraz zatok.

zielOna herbata
wspiera prawidłową pracę 
układu immunologicznego dzięki 
zawartości katechin, polifenoli, 
aminokwasów i teaminy. Kate-
chiny wzmacniają naturalne 
procesy obronne naszego 
organizmu. Garbniki 
pomagają zwal-

czać infekcje. Polifenole natomiast wpły-
wają pozytywnie na liczbę komórek 
układu odpornościowego. Zielona her-
bata wykazuje właściwości antybakte-
ryjne i przeciwwirusowe.

pietruszka
dzięki wysokiej zawartości witaminy 
C (ponad dwa razy więcej na 100 g niż 
w cytrynie!), natka pietruszki dobrze 
oddziałuje na odporność. obecność 
witaminy C ułatwia przyswajanie 
żelaza, w które obfituje natka pietruszki. 
dzięki potężnej dawce potasu oczyszcza 
i odtruwa organizm, wspomaga pracę 
wątroby, dobrze wpływa na kondy-
cję zębów i kości. Ma dobroczynne 
działanie na serce i układ krążenia, 
jest świetna na trawienie: zapobiega 
zgadze i uczuciu przejedzenia. redu-
kuje stany zapalne, pozwala obniżyć 
poziom złego cholesterolu. olejki ete-
ryczne zawarte w pietruszce chronią 
przed schorzeniami i nowotworami 
układu oddechowego;

jarmuż
Zawiera mnóstwo błonnika, białka 

oraz całą skarbnicę witamin, w tym 
rzadko występującą w warzy-

wach witaminę K. Ma również 
sporo soli mineralnych, przede 
wszystkim wapnia, potasu 
oraz sulforafanu, który jest 
jednym z  najsilniejszych 
antyoksydantów. oprócz 
tego jarmuż zawiera beta
-karoten, luteinę i zeaksan-
tynę, które również poma-
gają wymiatać z organizmu 
wolne rodniki.

cytryna
Zawiera duże ilości witaminy 
C, dzięki czemu wzmacnia 
naszą odporność. Jest rów-
nież cennym źródłem poli-
fenoli, które przeciwdziałają 
chorobom, takim jak nad-
ciśnienie tętnicze czy miaż-
dżyca. Zawarte w cytrynie 
bioflawonoidy usuwają wolne 
rodniki. Codzienne spożywa-

nie świeżo wyciśniętego soku 
z cytryny wpływa również 
korzystnie na stan skóry i ogól-
nie wszystkich tkanek organi-

zmu.

Zastrzyk 
na odporność
Najważniejszą bronią wobec groźnych wirusów czy bakterii jest nasz układ odpornościowy. Jego 
sprawność zależy od stanu naszego zdrowia i stylu życia.


