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Kyselinotvorné a zásadotvorné potraviny
Podle stupnice pH jsme schopni určit, zda je nějaká látka či potravina 
kyselá, či zásaditá (bazická). V praxi to uděláte tak, že vezmete lakmusový 
papírek, který běžně koupíte v lékárně (balení stovky papírků je kolem  
60 Kč), ponoříte ho do tekutiny či potraviny, jejíž kyselost či zásaditost chcete určit  
a zbarvení papírku porovnáte s barevnou stupnicí na obale. Pokud je pH 
lakmusový papírek růžový až červený, je měřená potravina kyselá, pokud 
je modrý, je měřená potravina zásaditá. Takto můžete změřit i pH svých slin 
(zásadité, papírek bude modrý – tedy pokud jste se těsně předem nenapili octa 
nebo nežvýkali citron), pH v moči bude pravděpodobně kyselé. Na měření 
pH v krvi zapomeňte a doma nepraktikujte, v tom by vám bránilo její červené 
zbarvení (to dělají červené krvinky).

„Nejjednodušší příklad je citron – citron je kyselý, obsahuje totiž kyselinu 
citronovou. Fajn. Rozkrojíme-li citron a přiložíme na něj lakmusový papírek, 
tento zčervená. Jasně, protože je tam kyselina citronová, takže pH menší než 7, 
červená barva. Proč tedy citron v naše  těle působí zásadotvorně?“

Zásadotvorností či kyselinotvorností totiž v nutriční teorii odkyselení myslíme to, 
co v lidském těle potraviny způsobují poté, co byly stráveny. Obsahuje-li potravina, 
byť podle pH papírku  kyselá, v sobě hodně minerálních látek a vitaminů a málo 
aminokyselin a bílkovin obsahujících síru a fosfor, bude většinou zásadotvorná 
– tj. nebude způsobovat úbytek minerálních zásob a vitaminů v našem těle, ani  
se nebude ve formě kamenů, sádry či „hlenů“ kdekoli v lidském organismu 
usazovat a škodit.

Kyselinotvorné potraviny a prvky bohužel v těle vytvářejí takové kyseliny, které 
musí být neutralizovány (vykompenzovány) velkým množstvím minerálních 
látek a vitaminů.

Nesmíte si ale myslet, že byste od teď měli jíst pouze zásadotvorné látky. Nikoli! 
V našem těle jsou potřebné i potraviny kyselinotvorné (obiloviny, mléčné 
výrobky, ryby, ořechy), ale vše dobře funguje pouze tehdy, jsou-li v rovnováze  
s potravinami zásadotvornými. 

Za ideální poměr se považuje

70% zásadotvorných potravin a 30% kyselinotvorných potravin

JAKÉ SUROVINY JSOU ZÁSADOTVORNÉ  
A JÍST JE ČASTO?

Zelenina. Prakticky skoro všechna zelenina je zásadotvorná. Mezi opravdu 
silně zásadotvorné druhy zeleniny patří ty s nahořklou příchutí, např. čekanka, 
fenykl, rukola, růžičková kapusta, červená salátová čekanka (radicchio), květák, 
brokolice, apod.

Čerstvé bylinky. Jsou vysoce zásadotvorné. Bylinky dřív přidávaly naše babičky 
skoro do každého jídla. Tento zvyk hojně přetrval hlavně v jižních zemích, kde 
jsou čerstvé bylinky přidávány snad úplně do všeho. Ideální je bazalka (v Itálii 
si snad rajčata bez bazalky neumí nikdo ani představit), petrželka, pažitka, kopr, 
libeček, tymián, oregano nebo rozmarýn. Z čerstvých bylinek lze také připravit 
tzv. pesto – směs rozsekaných bylinek s olivovým olejem – které uchováte v 
lednici a přidáváte k jídlům. 

Klíčky a výhonky. Jsou také vysoce zásadotvorné, navíc obsahují mnoho 
enzymů. Silně zásadotvorné jsou řeřicha, mungo, čočka, cibulka apod. Klíčky a 
výhonky je vhodné přidávat do polévek, salátů i dipů a pomazánek. Nakličovat 
můžete prakticky jakákoli semena. Nakličování také významnou měrou snižuje 
nadýmání – zejména nakličujete-li luštěniny.

Brambory. Nejsou jen cenným zdrojem sacharidů, ale také významným zdrojem 
vitaminů a minerálních látek.  Obsahují hlavně vysoké množství vitaminu C.   
Na míře zásadotvornosti se samozřejmě podílí i vhodná úprava brambor. 
Zásadotvorné jsou brambory vařené ve slupce, připravené v páře anebo rozpečené 
v troubě. Ale brambory ve formě fast food hranolků, opečených brambor, placek, 
tyčinek nebo chipsů jsou pochopitelně silně kyselinotvorné. Silně  zásadotvorné  
a velmi chutné jsou také batáty nebo topinambur (i když nejde botanicky o 
brambory jako takové).

Melouny: vodní meloun, cukrový meloun, kantalup nebo charentais jsou velmi 
dobré druhy melounů pro zásadotvorný jídelníček. Melouny obsahují hodně 
vody, která je zapotřebí k „proplachování“ buněk a podpoření toku lymfy.
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Zásadotvorné potraviny
• Ovoce: ananas, mango, avokádo, jablka, banány, jahody, maliny, borůvky, 

třešně, višně, brusinky, kiwi, mandarinky, melouny, švestky, blůmy, 
granátové jablko, citrony, limety, pomeranče, pomelo, broskev, meruňky, 
papája, grepfruit, kokos, sušené ovoce (křížaly, datle, fíky)

• Zelenina: zelí, kapusta, rukola, brokolice, lilek, cuketa, dýně, tuřín, 
pastiňák, kedluben, tykev, ředkev, ředkvičky, křen, saláty, květák, čekanka, 
fenykl, petržel, mrkev, celer, zázvor, okurka, cibule, česnek, mangold, 
medvědí česnek, artyčok, radiccio, kysané zelí, bambusové výhonky, chřest, 
zeleninové šťávy

• Brambory: i sladké (batáty), topinambury

• Luštěniny: fazole adzuki, červená a žlutá čočka 

• Řasy: hiziki, arame, kombu, nori, chlorela, spirulina, wakame

• Koření a bylinky: kurkumin, karadamom, zázvor, kustovnice čínská, čili, 
pepř, petrželka, pažitka, kopr, libeček, oregano, bazalka, majoránka, tymián, 
rozmarýn, řeřicha

• Ořechy a semena: para, mandle, kaštany, dýňová semínka, chia semínka

• Čaje: Nutrirestart®, Kukicha, Hojicha a Bancha

• miso, švestičky umeboši, ocet umeboši

• karob

• mandlové mléko, kokosová voda, kokosové mléko 

Koření. Když se řekne v kuchyni „ochutit“, automaticky se všem hospodyňkám 
vybaví asociace „osolit“. Sůl, ať již fluridovaná či jodizovaná, je v naší zemi 
používána v nadbytku. Měli bychom přijmout maximálně 6 g soli denně, ale studie 
hovoří až o 15 g soli denně na každého průměrného člověka. Nadměrným příjmem 
soli příliš zatěžujeme celý náš organismus, nejvíce však ledviny. Připočteme-li si  
k tomu ještě nedostatečný a nepravidelný pitný režim u většiny lidí, dostávají 
naše ledviny opravdu pořádně zabrat. NaCl, nebo-li chlorid sodný, obsažený 
v jedlé soli, není našemu tělu v nadměrných množstvích zkrátka prospěšný. 
A je jedno, zda je ukryt pod pojmem Himalájská sůl, mořská sůl či jakákoli 
„lepší“ speciální sůl. Sůl proto v kuchyni nahrazujte kořením a bylinkami, 
které rozproudí metabolismus, pomáhají stabilizovat hormony a harmonizovat 
lidské tělo. Výborné koření je např. kurkumin, kardamom, chili nebo pepř. 
Silně zásadotvorné je všechno hořké koření a bylinky (i hořká zelenina), např. 
rozmarýn, tymián, čekanka, fenykl nebo kopr.

Umeocet. Lze také využít místo soli. Umeocet vzniká při fermentaci švestiček 
umeboši, což jsou silně zásadotvorné, fermentací vzniklé plody meruňky, plné 
minerálních látek, vitaminů a enzymů. Umeocet se hodí hlavně při ochucování 
polévek.

Chufa a Horchata. Je silně zásadotvorná rostlina, zemní mandle. Obsahuje 
vysoce kvalitní, dobře vstřebatelné bílkoviny. Mouka z chufy je výborná na pečení 
moučníků. Horčata je nápoj z chufy, který připomíná mléko, ale je bez laktózy  
a alergenů. Lze použít jako dobrá náhrada mléka.

Ovoce. Je vesměs zásadotvorné, ovšem pozor, některé velmi zralé druhy ovoce 
(banány) lze považovat za kyselinotvorné, a to právě díky vysokému obsahu  
(i když přírodních) cukrů. Pokud chcete zhubnout, nekonzumujte ovoce 
odpoledne ani večer, ale přesuňte je do dopoledních hodin, případně jako 
dezert po obědě. Pro zásadotvorný režim je vhodné sezónní bobulové ovoce 
jako maliny, jahody, borůvky, brusinky, rybíz, angrešt, moruše nebo třešně, dále 
jablka, meruňky, broskve nebo nektarinky. Avokádo. Silně zásadotvorné, plné 
velice nutričně cenných tuků (asi 30%).  Avokádo také obsahuje vysoký podíl 
vitaminu C, vitaminy skupiny B a také hodně vápníku.

Sušené ovoce: má vysoký obsah přirozených cukrů. Ideální je tedy spíše na 
dopolední svačinku, kdy tělo tyto cukry ještě stihne spálit, anebo do 30 min po 
nějaké odpolední sportovní aktivitě, kdy tělo nutně potřebuje doplnit hladinu 
krevního cukru. Sušené ovoce je velmi často konzervováno oxidem siřičitým 
(SO2), vybírejte proto druhy neošetřené oxidem siřičitým anebo sušené ovoce 
důkladně opláchněte vlažnou vodou. 

Karob. Svatojánský chléb. Je  zásadotvorné sladidlo, které můžete koupit ve formě 
prášku (mouky) anebo ve formě tekutého černého sirupu. Může se používat i při 
pečení.
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Které oleje kdy použít?

Do salátů. Používejte všechny za studena lisované extra panenské či panenské 
oleje, např. dýňový, olivový, řepkový, sezamový. Výbornou zálivku vytvoříte 
smícháním panenského oleje s trochou citronové šťávy, eventuálně s trochou 
medu.

Na vaření. Používejte oleje, které vydrží 
vyšší teplotu. Do 180 °C lze použít i olivový 
olej (ovšem ne extra panenský). Olivový olej 
používejte raději pouze při pečení v troubě 
nebo při pečení s nádobím s termoregulací, 
kde můžete teplotu lehce nastavit a dodržet. 
Při pečení a smažení na pánvi dosahujeme 
obvykle mnohem vyšších teplot! Pro vaření je 
lepší použít palmový nebo palmojádrový olej, 
olej z podzemnice olejné, kokosový olej nebo 
kokosový tuk. Slunečnicový olej raději vůbec 
nepoužívejte, svým složením není nutričně 
vhodným olejem pro lidskou výživu. To stejné 
platí pro olej sójový, ten také nekonzumujte.

Na pečení. Nikdy nepoužívejte ani extra 
panenské ani panenské za studena lisované 
oleje! Je to největší výživový hřích, kterého se 
můžete dopustit. Za vyšších teplot (přes 180°C) 
se tyto oleje přepalují a vznikají agresivní 
rakovinotvorné látky. Na pečení (teplota 

vyšší než 180°C) se hodí pouze tuky, které snesou vysokou teplotu. Ideální je 
máslo nebo přepuštěné máslo (ghí), anebo kokosový tuk. Smažíme-li, použijme 
s klidným srdcem vepřové sádlo, je to, z hlediska bezpečnosti přepalování tuků 
a tvorby rakovinotvorných látek, ta nejbezpečnější surovina!

NEUTRÁLNÍ SUROVINY
Tuky a oleje. Patří mezi neutrální suroviny, v těle se nechovají ani zásadotvorně, 
ani kyselinotvorně. Ideální je při vaření kombinovat neutrální suroviny se 
zásadotvornými.

Za studena lisované panenské oleje mají velice příznivý účinek na lidské tělo. 
Obsahují velké množství vitaminu E, který patří k vitaminům rozpustným v 
tucích, takže se do našeho těla velice dobře vstřebává. Navíc je vitamin E velice 
silný antioxidant. Složení mastných kyselin, základních stavebních kamenů 
tuků, je v panenských za studena lisovaných olejích natolik příznivé, že pozitivně 
ovlivňuje kardiovaskulární systém a regeneruje buněčné membrány.

Asi nejdůležitější pro správnou funkci buněčných membrán a tím pro celkovou 
funkci organismu, jsou omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Lidské tělo si je 
totiž neumí samo vytvořit a musíme je tak přijímat stravou, a to každý den. 
A právě v panenských za studena lisovaných olejích je jejich zastoupení velmi 
vysoké. Nejdůležitější kyselina alfa-linolenová (omega-3 kyselina), je v nejvyšší 
míře zastoupena ve lněném oleji, oleji z vlašských ořechů, v konopném oleji a v 
oleji z pšeničných klíčků. Tyto oleje bychom měli konzumovat co nejčastěji. Jsou 
svým zastoupením omega-3 mastných kyselin stejně důležité, jako např. rybí 
tuk, který bychom, ve formě ryb, měli konzumovat také co nejčastěji. Je přitom 
jedno, zda jde o rybí tuk z mořských či sladkovodních ryb, důsledně bychom si 
však zdroje ryb měli vybírat a nekupovat ty za severských moří, kde hrozí riziko 
vysokého obsahu těžkých kovů.

Ořechy. Mají nejen vysoký obsah tuků, ale také vysoký obsah rostlinných 
bílkovin. Hodí se především na svačinky, ideálně ve spojení se sušeným 
(nepřislazovaným) ovocem. K nejcennějším patří ořechy vlašské, právě díky 
vysokému obsahu omega-3 mastných kyselin a také díky tomu, že pocházejí 
z našeho podnebního pásma a nemusejí se na dlouhé vzdálenosti dovážet. Při 
transportu totiž hrozí zaplísnění a vznik nežádoucích, pro lidské tělo toxických 
látek, produktů plísní. 

Tip: lněný olej, díky vysokému obsahu cenných tuků, velice rychle oxiduje. Proto 
je nutné uchovávat jej v menších tmavých lahvičkách, v chladu (lednice) a temnu, 
a spotřebovat jej do 14ti dnů po otevření.

Margarínům a ztuženým tukům se raději vyhněte při všech úpravách. Jsou silně 
kyselinotvorné a lidskému tělu nedodávají žádný nutriční benefit

Tip: výborné jsou ochucené panenské oleje, které si můžete vyrobit i doma. Do 
sklenice dejte čerstvé bylinky či koření (rozmarýn, chili papričky nebo česnek), 
zalijte olejem až po okraj (všechny bylinky musí být ponořené, aby nezačaly 
plesnivět) a nechte min. 10 dní vyluhovat.
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Neutrální suroviny a potraviny
• Tuky a oleje: za studena lisované panenské oleje – olivový, řepkový, 

sezamový, olej z vlašských ořechů, lněný, z pšeničných klíčků, konopný, 
dýňový, bodlákový, pupalkový, máslo, přepuštěné máslo, kakaové máslo, 
kokosový tuk

• Mléčné výrobky: riccota, kefír, kysané podmáslí, zakysaná smetana, kysaná 
syrovátka

• Ořechy a semena: slunečnicová semena, vlašské ořechy, kešu ořechy, 
makadamové ořechy, para ořechy, pekanové ořechy, piniové ořechy, lněné 
a sezamové semínko

• Houby: shiitake, hlíva ústřičná, žampiony, lanýže

• Zelenina: paprika, špenát, rebarbora, rajčata, kapusta, zelený hrášek

• Pohodová káva Nutrirestart: 

Rozlišení olejů podle zpracování

Extra panenský (extra virgine): je získaný z prvního lisu plodiny za studena, a 
při jeho výrobě se nepoužívá žádná chemie.

Panenský (virgine): získává se z druhého lisu plodiny za studena.

Rafinovaný: přečištěný různými chemickými postupy, které však nikterak 
neovlivňují ani kvalitu ani bezpečnost takovýchto olejů. Rafinuje se buď olivový 
olej anebo pokrutiny, tj. výlisky se zbytky olivového oleje.

Olej z pokrutin: získává se z posledního lisu tzv. pokrutin, tedy zbytku drti – 
výlisků po lisování plodiny za studena. Ve výliscích z oliv zbyde ještě hodně 
olivového oleje, ale velice těžko se získává. Proto se musí použít chemie 
(rozpouštědla), která se pak ovšem zase musí z finální suroviny odstranit, nejsou 
jedlá. Takovýto olej je považován za nejnižší kvality a odpovídá tomu i cena. 
Tento olej je však vhodný k šetrným tepelným úpravám, neboť vydrží vyšší 
teploty. Takovýto olej bývá označen SANSA nebo POMACE (pokrutina).
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Poměrně často se u lidí po konzumaci mléka objevuje laktózová intolerance, 
což je nesnášenlivost mléčného cukru, laktózy. V těle chybí enzym laktáza, 
který mléčný cukr štěpí a takoví lidé mohou mít po vypití mléka bolesti břicha, 
průjmy, bolesti hlavy, migrény, nadýmání, překyselení žaludku apod. Pokud 
máte pocit, že trpíte laktózovou intolerancím, vyhněte se obloukem mléku. 
Nemusíte se ale zříkat naprosto všech mléčných výrobků. Klidně si můžete 
dopřát fermentované (zakysané) mléčné výrobky, protože tam je mléčný cukr 
spotřebován přátelskými ušlechtilými kulturami, které se při výrobě zakysaných 
mléčných výrobků používají.  

Dále se u dospělých, ale i u malých dětí či miminek, objevuje alergie na mléčnou 
bílkovinu. Alergie může být konkrétně buď na kasein (jednu jeho frakci), nebo 
také na syrovátkové bílkoviny. Při častější alergii na syrovátkové bílkoviny je 
zapotřebí vyhýbat se syrovátce (odtékající tekutina při výrobě sýrů) a výrobkům 
se syrovátky (riccota, proteinové nápoje pro sportovce).  Dopřát si však můžete 
sýry, včetně tvarohu. To platí i pro kojící ženy, protože syrovátkové bílkoviny 
mohou přecházet do mateřského mléka (kasein nemůže) a způsobit tak alergii u 
kojenců. Na méně častou alergii na kasein lze vyzrát konzumací kozího mléka a 
výrobků z kozího mléka, protože ty onu alergizující složku kaseinu neobsahují.

Využitelnost vápníku z mléka a mléčných výrobků pro lidské tělo je asi 30%. 
Některé druhy zeleniny, jako např. brokolice, květák nebo růžičková kapusta, 
obsahují také mnoho vápníku, jeho využitelnost lidským tělem je však z 
rostlinných zdrojů velice nízká, 5-10%. 

Sýry. Jsou také silně kyselinotvorné, neboť obsahují živočišné bílkoviny. Tvrdé 
sýry navíc obsahují poměrně dost vysoké množství kuchyňské soli, NaCl. 
Zařaďte do jídelníčku jiné druhy sýrů než z kravského mléka, např. z mléka 
kozího či ovčího.

JAKÉ SUROVINY JSOU KYSELINOTVORNÉ?
Maso a masné výrobky. Maso je díky vysokému obsahu živočišných bílkovin 
a purinů jednou z nejkyselinotvornějších surovin. Vysokou konzumací masa, 
hlavně červeného, vzniká většina civilizačních nemocí, včetně rakoviny. Velikým 
strašákem je také zvýšené množství kyseliny močové v krvi a tvorba usazenin 
ve formě krystalů kyseliny močové v kloubech, vazech, v podkoží, ale také ve 
formě (i oxalátových kamenů) ledvinových, jaterních či močových kamenů. 

Máte-li rádi maso, není potřeba se ho úplně zříkat. Maso, vzhledem k tomu, že je 
velice kyselinotvorné, by mělo být na talíři servírováno vždy s velkým množstvím 
zeleniny a vhodné přílohy (brambory, celozrnné obiloviny či těstoviny). Naši 
předci konzumovali maso 1x týdně, v neděli. Je to výborný zvyk, který by měl 
být převzat i do dnešní doby. 150 g masa týdně bohatě postačí k pokrytí našich 
výživových potřeb. Vyhýbejte se pokud možno úplně masu vepřovému, občas 
si dopřejte maso hovězí, jehněčí, drůbeží (kuře, krůta) nebo zvěřinu.

Masné výrobky ve většině případů obsahují velké množství soli, a také dusitanové 
solící směsi, které se používají pro dobré vybarvení masných výrobků a jako 
konzervační látky. Z masných výrobků si občas dopřejte šunku, ideálně šunku 
nejvyšší jakosti nebo šunku výběrovou. 

Ryby. Ryby se také řadí ke kyselinotvorným  jídlům, a to díky svému obsahu 
živočišných bílkovin. Ryby však také obsahují nutričně cenné omega-3 mastné 
kyseliny a ty mořské ještě navíc perfektně vstřebatelnou formu jodu, důležitého 
pro správnou funkci štítné žlázy. Rybu si můžeme dopřát 1-2x týdně. Jako zdroj 
omega-3 mastných kyselin si pořiďte přímo rybí tuk, vhodný doplněk stravy 
s rybím tukem anebo můžete rybí tuk nahradit vhodnými rostlinnými tuky 
(lněný, konopný, vlašský, z pšeničných klíčků).

Mléko a mléčné výrobky se chovají, podle obsahu bílkovin a tuků, v lidském 
těle neutrálně nebo kyselinotvorně. Jediná syrovátka (a také syrovátkový sýr, 
riccota), působí v těle lehce zásadotvorně. Mezi neutrální patří zakysaná smetana 
a smetana ke šlehání. Jogurt je slabě kyselinotvorný, tvaroh kyselinotvorný. 
Vzhledem k lepšímu složení bílkovin konzumujte raději mléko a mléčné výrobky 
z kozího či ovčího mléka.

Tip: červené maso je ideálním zdrojem železa a měli by jej do jídelníčku zařadit 
všichni chudokrevní  anemičtí lidé a také ženy (výjimku tvoří onkologicky 
nemocní pacienti). Tato forma železa, obsažená právě v mase, je pro lidské 
tělo nejvstřebatelnější a nejvyužitelnější zdroj železa (kam se hrabe železo z 
rostlinných zdrojů). Hovězí nebo i slepičí vývar je odpradávna používán jako lék 
v nemoci i při rekonvalescenci, právě díky vysokému obsahu lehce vstřebatelných 
a využitelných bílkovin a díky obsahu železa.

Kravské mléko můžeme nahradit mlékem kozím nebo ovčím, mandlovým, 
ovesným nebo rýžovým nebo horchatou. Sójovému mléku se raději vyhněte, 
neboť obsahuje hodně fytoestrogenů, které nabourávají hormonální systém 
lidského těla. Sója také obsahuje hodně purinů (stejně jako maso), jejichž 
nadměrná konzumace vede k ukládání kyseliny močové. Na sójovou bílkovinu 
má navíc hodně lidí alergii. Olej ze sóji obsahuje příliš mnoho nevhodných 
mastných kyselin, proto jej také nepoužívejte.

Kravské mléko pokud možno škrtněte z vašeho dospěláckého jídelníčku. Jezte 
více výrobků z kozího či ovčího mléka. Dopřejte si kvalitní jogurt, tvaroh nebo 
tvrdý či čerstvý sýr. Častěji si dopřejte  riccotu, cottage, na ochucení můžete 
denně používat zakysanou smetanu a na pomazání či vaření máslo. Pokud máte 
mléčnou alergii či intoleranci, inspirujte se  doporučením v této brožuře.
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Luštěniny. Obsahují hodně dobře stravitelných bílkovin, ale také hodně purinů, 
ze kterých se v těle tvoří kyselina močová. Díky tomu jsou luštěniny převážně 
kyselinotvorné, především sója, hrách, zelená čočka a fazole. Konzumujte raději 
druhy s nižším obsahem purinů, jako je červená nebo žlutá čočka, bílé fazole, 
fazole adzuki či mungo.

Cukr a sladidla. Cukr (sacharóza) je bílý prášek, prostý jakéhokoli nutričního 
benefitu pro lidské tělo. Je jedno, zda je cukr vyrobený z cukrové řepy 
nebo cukrové třtiny, pořád je to pro naše tělo zbytečná, navíc velice silně 
kyselinotvorná látka. Stejně jako bílá rafinovaná mouka. Používejte výhradně 

přírodní sladké šťávy, nejčastěji jablečnou a hruškovou šťávu, agávový nebo 
javorový sirup nebo med. Pokud med zkrystalizuje, je to dobře a je to normální. 
Pouze převařený med (prostý jakýchkoli enzymů a jakékoli bioinformace) 
nekrystalizuje a v obchodech vydrží krásně tekutý. Med kupujte výhradně z 
domácí produkce.

 Pochutiny. Kečup, hořčice, dresinky, omáčky apod. jsou silně kyselinotvorné. 

Alkoholické nápoje (včetně vína a většiny druhů piva), nápoje typu kola a 
cigarety (i ty elektronické) jsou silně kyselinotvorné. 

Vejce. Jsou složená z vaječného bílku, který je slabě kyselinotvorný a z vaječného 
žloutku, který je silně kyselinotvorný. Je jedno, zda se jedná o vejce slepičí, 
pštrosí, křepelčí nebo jakákoli jiná vejce. Vaječný bílek svým složením patří mezi 
nejhodnotnější a nejvyužitelnější bílkovinu pro lidské tělo, proto jej konzumujte 
pravidelně.

Pečivo. Pečivo z bílé mouky je silně kyselinotvorné. Pečivo z mouky celozrnné je 
také kyselinotvorné, ale jen slabě, neboť obsahuje hodně vitaminů, minerálních 
látek a také hodně látek balastních, především vlákniny. Celozrnné pečivo 
musí obsahovat minimálně 80% celozrnné mouky. Pečivo vícezrnné toto 
kritérium bohužel nesplňuje, nenechte se v obchodě napálit tmavším vzezřením 
vícezrnného pečiva, budícího dojem zdravějšího celozrnného a pečlivě čtěte 
obaly či specifikaci výrobku. Vícezrnné pečivo je v podstatě bílá mouka obarvená 
zkaramelizovaným sladem.

Nejhorší a nejvíce kyselinotvorná je bílá mouka pšeničná. Ta navíc obsahuje 
obrovské množství lepku. Pšeničné mouce se proto vyhýbejte, eventuálně občas 
zařaďte produkty z pšenice špaldy, která obsahuje jen málo lepku. Nutričně 
mnohem cennější je mouka žitná, ovesná nebo ječná, prostá lepku je např. 
mouka amarantová, z quinoi nebo mouka rýžová. Vždy dbejte na to, abyste jedli 
převážně mouku celozrnnou, ať již je z jakékoli obiloviny.

Nutričně cenné pseudocereálie. Proso je nutričně skvělá obilovina s vysokým 
obsahem fluoru a křemíku. Křemík je velice důležitý pro stavbu našich buněk 
a výborný anti-aging prostředek. Pohanka obsahuje vysoký obsah rutinu, 
důležitého pro naše cévy. Quinona chutná výborně např. i ve formě kaše a 
obsahuje velké množství vápníku. Amarant má trochu nahořklou chuť, míchejte 
ho tedy raději s jinými obilovinami. Obsahuje obrovské množství hořčíku a 
vápníku. Proto je tato obilovina velmi oblíbená např. i u sportovců, navíc je 
velice dobře stravitelná.

Pro pravidelnou konzumaci vybírejte především bezlepkové druhy obilovin, kaší 
a müsli směsí. Občas zařaďte něco s lepkem, např. ovesné vločky nebo žitnou 
mouku, ale důsledně se vyhýbejte pšenici (dopřát si občas můžete pouze druh 
pšenice zvaný špalda). Budete se cítit mnohem lépe.

Inzulin. Je hormon štítné žlázy, který je vylučován vždy, když sníme cukr. 
Inzulin totiž uklízí cukr do buněk. Pokud ale jíme pouze rychlé rafinované cukry, 
sladkosti, sladké nápoje, výrobky z bílé mouky, těstoviny z pšenice a bílou rýži, 
inzulin se vylučuje velice rychle a ve velkém množství, takže cukr uklidí do 
buněk s obrovskou rychlostí. Tím dramaticky klesne zásoba cukru v naší krvi 
a my dostaneme vlčí hlad, ve snaze doplnit zásoby. Při vlčím hladu sáhneme 
prakticky po čemkoli, nejčastěji zase po něčem sladkém. Tím vyletí krevní cukr 
zase rychle nahoru a inzulín se začne opět obrovskou rychlostí vylučovat a 
uklízet cukr do buněk. Z té přemíry činnosti jsou pak buňky tak unavené, že 
začnou inzulin ignorovat. Tomu se říká inzulinová rezistence, první předstupeň 
nadváhy a obezity. Hyperglykemie se vyznačuje hyperaktivitou, roztěkaností, 
neschopností se soustředit. Hypoglykemie naopak obrovskou únavou, letargií, 
nervozitou a bolestmi hlavy.
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Kyselinotvorné potraviny doporučované
• Maso a masné výrobky: kuřecí, krůtí, králík, vepřová šunka nejvyšší jakosti, 

krůtí či kuřecí šunka

• Ryby a mořské plody: losos, makrela, kapr, lín apod.

• Mléko a mléčné výrobky: jogurty, tvarohy a sýry z kozího a ovčího mléka, 
mozzarella, parmazán, syrovátka, podmáslí 

• Náhradní mléka: ovesné, rýžové, žitné, z guinoi

• Vaječný bílek

• Cereálie: amarant, quinoa, pohanka, proso, oves, ječmen, žito, rýže a výrobky 
z nich (včetně celozrnných těstovin a kuskusu)

• Luštěniny: Arašídy (nesolené), fazole, hrách, čočka, tempeh, arašídové máslo

• Sladidla: med, javorový sirup, sirup z agáve

• Octy: balzamikový ocet, vinný ocet, jablečný ocet

• Sójová omáčka

• Čokoláda s min 80% kakaa

• Kakaové boby

Kyselinotvorné potraviny nedoporučované
• Maso a masné výrobky: vepřové maso a všechny masné výrobky kromě šunky

• Mléko

• Cereálie: pšenice, kukuřice (polenta, chipsy, extrudované výrobky, kukuřičný 
škrob a sirup), výrobky z bílé rafinované mouky (včetně těstovin a kuskusu), 
bílá rýže (rýžové chlebíčky)

• Luštěniny: sója a výrobky ze sóji (sójové boby, tofu)

• Pochutiny: ocet, kečup, hořčice, majonézy, kupované dresinky a zálivky, 
kořenící směsi

• Hotová jídla: polotovary, včetně zmražených jídel, jakékoli konzervy

• Fast food jídlo

• Margaríny a ztužené tuky

• Výrobky z bílé mouky: veškeré pečivo, oplatky, sušenky, vafle, lívance, 
palačinky, tortilly, pita chléb

• Kvasnice a výrobky z kynutého těsta

• Alkohol: pivo, víno, tvrdý alkohol, likéry, koňaky

• Cukr: řepný i třtinový, sladkosti

• Ocet kvasný

• Chipsy, slané pečivo 

• Černý čaj, káva odrůd Arabica

• Sladké nápoje a nápoje typu kola, 

• nápoje sycené oxidem uhličitým
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Smoothie a lahodné zásadotvorné nápoje. Můžete připravit i ze zelených 
potravin. Sušenou šťávu z mladého zeleného ječmene (1 lžičku) přidejte ke 
své oblíbené ovocné či zeleninové šťávě nebo směsi a dobře protřepejte či lépe 
rozmixujte. Používejte pouze ječmen v Bio kvalitě, pěstovaný na ekologických 
farmách, díky šetrnému způsobu zpracování je vysoce zásadotvorný.

Káva. Je obvykle silně kyselinotvorná, protože vyvolává silnou produkci 
kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Naštěstí lidské tělo umí tuto kyselost 
vyrovnávat. Některé druhy kávy mají obrovskou kyselinotvornou schopnost, 
především druhy Arabica. Jiné druhy se chovají v lidském těle neutrálně, vždy 
ale záleží na konkrétním stavu organismu konzumenta a na jeho dlouhodobém 
jídelníčku, zda jej bude či nebude káva překyselovat. Pokud se nechcete kávy 
vzdát, je ideální vybrat si druh, který se v těle chová neutrálně. Takovou je třeba 
Pohodová káva Nutrirestart®.

Kávu se snažte nepít s cukrem. Cukr je silně kyselinotvorný. Stejně tak mléko, 
které obsahuje vysoký podíl cukru (laktózy), do kávy nepřidávejte, mléko je také 
silně kyselinotvorné. Chcete-li, přidejte si do kávy trochu smetany.

Čaj. Černé čaje jsou silně kyselinotvorné, díky vysokému obsahu tříslovin. 
Ovocné čaje mohou být, závisí na druhu, zásadotvorné i kyselinotvorné. Silně 
zásadotvorné jsou všechny  bylinkové čaje. S jejich množstvím se to však nesmí 
přehánět! Ideální je pít pravidelně bylinné směsi ze zásadotvorných bylin, 
v optimálním poměru. K tomu je výborný např. Pohodový čaj Nutrirestart®. 
Denní množství jakéhokoli bylinného čaje by nemělo překročit 0,5 l, je proto 
vhodnější pít účinnou směs bylin než výluh z bylinky jedné.

Pitný režim
Lidské tělo je složeno ze 70% z vody. Pokud často trpíte bolestmi hlavy, migrénami, 
máte kruhy pod očima nebo suchou pleť, pravděpodobně nedostatečně pijete 
nebo máte nevhodné složení nápojů, které pijete. Bez dostatečného množství 
vody nemohou fungovat ani vnitřní orgány, především ledviny a tlusté střevo. 
Bez dostatečného množství vody nemůže krev dostatečně rychle přenášet po 
lidském těle kyslík, živiny, minerální látky, vitaminy, enzymy ani hormony.

Voda. Nejlepší je pít vodu. Klidně může být i voda z kohoutku, kterou nechte 
chvíli na světlém místě odstát, aby vyprchal chlór. Není nutné kupovat balenou 
vodu v PET lahvích ani kojeneckou vodu. Do vody si přidejte plátek citrónu 
nebo pomeranče nebo vymačkejte trochu citronové či pomerančové šťávy. 
Můžete přidat i mátu nebo jinou čerstvou bylinku.

Čerstvé ovocné šťávy. Ovoce obsahuje vysoké množství přírodního cukru. 
Ideální je zředit ovocnou šťávu s vodou v poměru 1:3. Kupujte  pouze  100% 
ovocné šťávy bez přídavku cukru nebo si ovocnou šťávu připravte doma sami 
nebo kupte čerstvě vylisovanou. Ani děti nezvykejte na koncentrované či čerstvě 
vylisované ovocné šťávy, vždy je řeďte vodou v doporučeném poměru.

Čerstvé zeleninové šťávy. Ideální jsou čerstvě lisované zeleninové šťávy z 
jakéhokoli druhu zásadotvorné zeleniny. Pozor, nepijte šťávy příliš studené, 
vnáší do těla chlad. Pokojové teploty čerstvých šťáv jsou vhodné v letních 
měsících, teplou polévku nebo pyré si udělejte v měsících zimních. 0,5 l, je proto 
vhodnější pít účinnou směs bylin než výluh z bylinky jedné.

Tip pro sportovce. Během sportu nebo ihned po sportovním výkonu je vhodné 
doplnit ztrátu minerálních látek potem. Pohodový čaj Nutrirestart® zalijte 
vroucí vodou a nechte 5 min. vyluhovat. Pak bylinky vyndejte (nebo vodu 
slijte) a nechte vychladnout. Ke studenému čaji přidejte čerstvou ananasovou či 
jablečnou šťávu (100%) v poměru 1:1. Odvod kyselin z těla podpořte zásaditými 
návleky a zásaditou koupelovou solí Nutrirestart®.
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Příprava a tepelná úprava pokrmů
Mezi nejčastější úpravy pokrmů patří vaření, blanšírování, dušení, pečení 
(trouba, konvektomat, gratinování, opékání aj. způsoby), smažení, pražení, 
mikrovlnný ohřev a infra ohřev.

Fritézy pracují na tom principu, že se za pomoci elektrické energie nebo plynu 
ohřívá olej, do kterého je v drátěném koši ponořena tepelně upravovaná surovina.  
Vyrábí se tak většina silně kyselinotvorného fast food jídla a smaženého jemného 
pečiva (koblihy apod.). Pro fritování se hodí palmový či palmojádrový olej, který 
vydrží vysoké teploty a nepřepaluje se. Tato úprava však zbavuje jídlo veškeré 
„bioenergie“ a jakéhokoli nutričního benefitu.

Pece a trouby jsou k pečení a k dalším technologickým postupům, teplota je 
regulována termostatem, zdrojem energie může být elektřina nebo plyn. Pečení 
v troubě je ideální, protože lze nastavit přesnou teplotu a dobu pečení.

Konvektomat umožňuje působit na surovinu horkým vzduchem, parou nebo 
jejich kombinací při teplotách od cca 30 °C do 300 °C, jednotlivé uvedené 
režimy lze dle potřeby používat v libovolném časovém sledu. Konvektomaty se 
používají převážně v restauracích.

Mikrovlnné trouby slouží k úpravě pokrmů a regeneraci zchlazených a 
zmrazených jídel. Pracují na principu působení elektromagnetického pole 
vysoké frekvence, pole je vyráběno v magnetronu. Kovové stěny pracovního 
prostoru mikrovlnné záření odrážejí, musí se sem proto vkládat pouze nádoby 
z porcelánu, keramiky, skla, plastů, apod. Mikrovlny způsobují při průniku do 
vložené potraviny rozkmitání molekul, ze kterých vzniká teplo, které produkt 
ohřívá. Úprava a ohřev jídla v mikrovlnné troubě se nedoporučuje, jídlo ztrácí 
veškerou „bionenergii“.

Grily slouží k tepelné úpravě pokrmů, při grilování umísťujeme surovinu, dle 
její povahy, na rošt nebo na otočný mechanismus. Existují grily na dřevěné uhlí 
(aroma), plynové (plynové hořáky kryté plechy), elektrické (topná odporová 
tělesa tvoří rošt), láva stone grily (sopečná vyvřelina) nebo rotační grily (jehla, 
košík).

Salamandr je podobný grilu s roštem, topná tělesa umístěna nad surovinou, 
vzájemná vzdálenost mezi tělesy určuje propečení. Typickým použitím 
salamandru je např. zapékání (gratinování). Vaflovače jsou konstrukcí podobné 
kontaktním grilům. Dávkovač těsta je umístěn na otočném rameni jako 
samostatné příslušenství zrychlující výrobu. 

Pohodový čaj NutriRestaRt® 
Pro každodenní pohodovou chvilku
Pro neutralizaci každodenní kyselinotvorné stravy je výborné pít 2-3 šálky 
Pohodového čaje Nutrirestart® denně. Čaj je vyrobený v Česku, pouze z bylin 
nejvyšší jakosti a vysoké čerstvosti. Příjemná vůně a vynikající chuť tohoto čaje 
zpříjemní jakýkoli den v roce.
1 vrchovatou čajovou lžičku bylinek zalijte 200 ml horké vody a nechte 2-3 min. 
odstát. Vodu slijte, pijte nejlépe horké, nepřislazujte. Po každém šálku tohoto 
čaje vypijte ještě min. 2 dl čisté vody bez bublin. V letních měsících můžete čaj 
nechat vychladnout a pít studený nebo míchat s ovocnými či zeleninovými 
šťávami v poměru 1:1. 

Pro řízené odkyselení 
Vždy raději konzultujte 
se svým Nutrirestart® 
poradcem. Při očistných 
kúrách pijte až 5 šálků 
Pohodového čaje 
Nutrirestart® denně. 
1 vrchovatou čajovou 
lžičku bylinek zalijte 200 
ml horké vody a nechte 
5-7 min odstát. Vodu 
slijte a ihned vypijte. 
Nepřislazujte. Nepijte 
studené. Po každém šálku 
čaje vypijte ještě min. 2 dl 
čisté vody bez bublin.

Při řízeném odkyselení těla je současně s pitím Pohodového čaje Nutrirestart® 
zapotřebí aplikovat pravidelné zásadité koupele a péči o tělo, upravit jídelníček 
a dodat tělu dostatek vitaminů a minerálních látek, nejlépe ve formě organicky 
čistého ovoce a zeleniny či ovocných a zeleninových polévek či šťáv.

Úprava jídelníčku
Pro ještě účinnější proces celkového odkyselení a očistných kúr jezte hodně 
zásadotvorné stravy a své jídlo správně upravujte. Úpravu jídelníčku je vhodné 
konzultovat se svým Nutrirestart® poradcem. Vhodné recepty a domácí kúru 
na odkyselení naleznete v knize Nutrirestart aneb zpátky do FLOW uznávané 
koučky zdravého životního stylu Ing. Radky Burdychové, Ph.D., MBA, autorky 
metody a produktů značky Nutrirestart®.

Dostatek minerálních látek a vitaminů
Jezte hodně organicky čisté stravy, nejlépe ve formě zeleniny a ovoce. Pro 
harmonizaci buněk a celkovou revitalizaci organismu je vhodné užívat Buněčný 
harmonizér Nutrirestart® (1 tableta obden).Vaření v páře je nejšetrnější úpravou pokrmů.
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Zásaditá KouPelová sůl NutriRestaRt®
Zásadité koupele
Pro řízené odkyselení těla se aplikují zásadité zábaly či přímo zásadité koupele. Pro 
koupel ve vaně použijte 5 lžic zásadité soli. Protože je v receptuře soli Nutrirestart® 

použita mořská sůl (koncentrace minerálů asi 5%) i sůl z 
Mrtvého moře (koncentrace minerálů asi 33%), zůstávají 
v koupeli některé „nerozpuštěné“ kousky. Tyto kousky 
jsou právě velice cenné minerály Mrtvého moře, které 
navíc blahodárným způsobem pečují o pokožku těla (lze 
omývat i obličej či intimní místa) a dodávají celé receptuře 
unikátnost na trhu. Tyto kousky se během koupele 
postupně rozpouští (uvolňují minerály na neutralizaci 
kyselin), podle míry zakyselení organismu. Některé 
ozdravné zásadité koupele mohou trvat i 2 hodiny, ale 
pro domácí použití postačí 3x týdně 30 min zásaditá 
koupel v soli Nutrirestart®. Nemáte-li doma vanu, lze 
tělo omývat zásaditou vodou (sůl rozpusťte ve vodě a 
tělo omývejte žínkou) anebo aplikovat zásaditý tělový 
peeling a potom sprchu. Ještě lepšího efektu odkyselení 
a detoxikace docílíte, když budete tělo během koupele 
jemně masírovat kartáčem z přírodních štětin. Zásadité 
koupele chodidel v soli Nutrirestart®pomáhají také 
proti tělesnému zápachu, tvorbě strií a v léčbě otoků a 
celulitidy.

Zásaditý tělový peeling
1 lžíci soli rozpusťte v malém množství vody (lze také nerozpouštět ve vodě, ale 
přidat 2 lžíce olivového oleje), pastu - směs aplikujte na celé tělo a jemně masírujte. 
Peelingem se uvolní zrohovatělé části pokožky a staré buňky a tělo bude lépe 
uvolňovat škodlivé kyseliny. Po zásaditém peelingu tělo na 30 min zabalte do 
prostěradla a odpočívejte – teprve poté osprchujte.
Zásaditá koupel chodidel
Do škopíku nebo vhodné nádoby na koupel chodidel nalijte teplou vodu, přidejte 
3 lžičky zásadité koupelové soli Nutrirestart® a promíchejte. Koupel chodidel 
provádějte min. 30 min. Ještě lepšího efektu odkyselení a detoxikace docílíte, když 
budete během koupele chodidla a nohy od chodidel až ke kolenům jemně masírovat 
kartáčem z přírodních štětin. Zásadité koupele chodidel v soli Nutrirestart® 
pomáhají proti tělesnému zápachu a proti zrohovatělým částem chodidel.

Zásadité obklady na játra či ledviny
Do umyvadla napusťte trochu teplé vody, přidejte 3 lžičky zásadité koupelové 
soli Nutrirestart® a promíchejte. Ve vodě namočte látkovou plenku či bavlněný 
ručník, vyždímejte a přiložte na játra či ledviny. Přes mokrou plenu dejte čistý 
suchý ručník, přiložte teplou nahřívací láhev a min. 20 min odpočívejte.
Po zásaditém ošetření či koupeli těla se obvykle dostaví pocit obrovské únavy, je 
proto dobré již potom odpočívat a nevyvíjet přílišnou tělesnou aktivitu. Koupele 
velice pomáhají odstraňovat problémy s nespavostí a nočním buzením.

Pohodová Káva NutriRestaRt®
Tato káva po konzumaci obvykle vzbuzuje pocit spokojenosti a štěstí. Unikátní 
složení a speciální šetrný způsob pražení směsí kvalitní zelené kávy zaručuje 
vynikající chuť a minimální kyselinotvornost této kávy. Díky garanci vysoké 
čerstvosti nedochází k biochemickému stárnutí kávy ani ke zbytečnému 
zanášení organismu. Tato káva, vyrobena v italském stylu, je tedy vhodná i pro 
každodenní pití.
Káva obsahuje silnou směs antioxidantů a zvýšené množství zásadotvorných 
prvků, především draslíku a hořčíku. Doporučujeme pít max. 1-2 šálky denně.
Pohodová káva Nutrirestart® s mlékem
V programu Nutrirestart se pití kávy s 
mlékem nedoporučuje, neboť je mléko 
kyselinotvorná potravina.  Pokud si v běžném 
životě pití kávy s mlékem nemůžete odepřít, 
zkuste program Nutrirestart. Slibujeme, že 
po jeho absolvování pití kávy omezíte na 
minimum a mléko do ní již vůbec nebudete 
potřebovat.

Pohodová káva Nutrirestart® s 
cukrem
V programu Nutrirestart se pití kávy s cukrem 
nedoporučuje, neboť je cukr (chemicky 
sacharóza), kyselinotvornou potravinou. 
Stejné je to, i když sladíte kávu třtinovým 
cukrem či medem. Pokud si v běžném 
životě pití kávy s cukrem nemůžete odepřít, 
vychutnejte si 1x denně kávu takovou, jakou 
ji máte rádi. V jižní části Itálie je běžné pití 
kávy s trochou fíkové marmelády. Geniální 
kombinace!

Pohodová káva Nutrirestart®  s 
umělými sladidly
Můžete si svou kávu zkusit osladit stévií, 
je to čistě přírodní sladidlo, vhodné i pro 
diabetiky. Bohužel, toto sladidlo poněkud 
naruší základní chuťové vlastnosti kávy a ne 
každému tato chuť vyhovuje. V žádném případě neslaďte kávu Nutrirestart® 
aspartamem, sacharinem ani sukralózou!

Pohodová káva Nutrirestart® při pečení 
Káva se používá i při přípravě pečiva a sladkostí. Pro tyto účely je vhodná 
čerstvě mletá káva.
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NutriRestaRt® Zelené PotRaviny  
Bioječmen a BiochloRela

Mladý ječmen je pěstován na ekologické farmě, ručně se sklízí a ihned se z něj 
lisuje čerstvá šťáva, která je velmi šetrně usušena. Při tomto šetrném zpracová-
ní neztrácí tato přírodní šťáva prakticky žádné nutriční hodnoty. Pro přípravu 
smoothie a zásadotvorných nápojů.                        2x denně přidejte 1 čajovou 
lžičku (3g) do 100 ml vody, smoothie nebo zásadotvorného nápoje. Denně vy-
píjte ještě min. 1,5 l čisté vody. 

Chlorella podporuje správné fungování imunitního systému, obsahuje široké 
spektrum výživných látek i energii přírodních živlů.  Mladé řasy jsou pěstovány 
ve venkovních pěstebních nádržích, které obsahují přírodní filtrovanou vodu. 
Jakmile se dosáhne požadované kvality, řasy se ručně sbírají, potom se vysuší a 
vytvoří se z nich prášek, který se lisuje do tablet. Při tomto šetrném zpracování 
neztrácí řasy prakticky žádné nutriční hodnoty.

2 - 6 tablet denně, zapijte min. 0,3 l čisté vody. Denně vypít ještě min. 2 šálky 
bylinného Pohodového čaje Nutrirestart® a 1,5 l čisté vod

NutriRestaRt® Buněčný haRmoniZéR

Pro harmonizaci buněk lidského těla
Pro řízenou harmonizaci těla se užívá 1 tableta obden. Přípravek přispívá 
především k normálnímu energetickému metabolismu buněk, k normální 
syntéze bílkovin a činnosti svalů, kostí a zubů.

Přispívá k normální funkci srdce a cév
Přípravek přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu v těle. Homocystein 
je aminokyselina, meziprodukt normálního buněčného metabolismu. Při vyšších 
koncentracích se však v těle chová „jako kyselina“, jako kyselý déšť. Naleptává 
cévy a elastinová vlákna a způsobuje záněty. 
Vysoká hladina homocysteinu zvyšuje riziko vzniku vysokého krevního tlaku, 
mozkové mrtvice, infarktu myokardu, ale i vzniku křečových žil.
Vyšší koncentrace homocysteinu v těle je způsobena především nesprávnou 
skladbou jídelníčku - nedostatečným dlouhodobým nedostatkem základních 
vitaminů a minerálních látek. Při detoxikačních a postních kúrách se může 
hladina homocysteinu v krvi přechodně zvýšit, neboť se tělo čistí. Krevní testy 
by měly být v pořádku do 3 měsíců od zahájení řešení.

Přispívá k normální činnosti nervové soustavy a psychické 
činnosti
Přípravek výrazně přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, chrání nervová 
vlákna a přispívá ke zvládání běžných denních povinností a činností.

Přispívá k regulaci hormonální rovnováhy
Pohlavní hormony úzce souvisí se stresovými hormony. Účinným zvládáním 
stresu a stresových hormonů dochází k vyrovnání všech hormonálních 
dysbalancí v těle. Pro specifické použití přípravku v programu Nutrirestart® 
hledejte informace na www.nutrirestart.cz nebo u svého Nutrirestart®  poradce.

Pro specifické použití přípravku v programu Nutrirestart® hledejte informace 
na www.nutrirestart.cz nebo u svého Nutrirestart®  poradce.
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