
HORMONÁLNÍ DYSBALANCE 
ucelený přehled pro výživové poradce a Lifestyle coache

HORMON CO NARUŠUJE
ROVNOVÁHU?

NADBYTEK NEDOSTATEK

Infekce, kouření, nedostatek

pohybu, některé léky, některé

pesticidy, absence snídaně a

vynechávání jídel, obezita, 

steroidy, stres, těhotenství,

potraviny s  vysokým GI

Akné, deprese, dna, nízké

libido, neplodnost, nepravide-

lná menstruace, obezita v 

oblasti břicha, poruchy spánku,

únava

Bolesti žaludku, hubnutí,

neobvyklá žízeň, únava,

zvracení, zrychlený tep,

zvýšené močení

INZULIN

HORMONY
ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

ESTROGEN A
PROGESTERON

TESTOSTERON A
DHEA

KORTIZOL

RŮSTOVÝ HORMON

LEPTIN

GHRELIN

Dědičnost, extrémní diety,

léky (lithium), menopauza, 

stres, těhotenství, toxiny z 

prostředí, nadbytek jódu

Bulka na krku, emoční nesta-

bilita, extrémní hlad, hubnutí,

hyperaktivita, nesnášenlivost

horka, pocení, průjmy, zvýšený

růst chlupů (i na obličeji)

Bulka na krku, deprese,

chrápání, křeče, bolesti svalů,

nesnášenlivost chladu, pocit

neklidu, opuchlý obličej,

vyčerpanost, vypadávání vlasů

Zvýšený břišní tuk, deprese,
extrémní PMS, migrény,
inkontinence, chronická

únava, inzulinová rezistence,
nadýmání, návaly horka,

nespavost,  noční pocení, 
přibírání na váze, 

reflux žaludeční tekutiny, 
suchá kůže,  zvýšený výskyt

astmatu a alergií, úzkost, 
únava

Antikoncepce, kouření, 
pesticidy, plasty, 

stres,  tělesný tuk, 
věk,

 znečištěné ovzduší

Deprese,  nízký počet a
pohyblivost spermií, prsa, 
snížené libido, zvětšená

prostata, zvýšený tělesný a
břišní tuk 

Diabetes,  inzulinová
rezistence, nadbytek

estrogenu, nedostatek pohybu,
stárnutí,  stres,  nadměrný

tělesný tuk, užívání steroidů

Agrese, akné, hlubší hlas, 
nadměrný růst ochlupení,
nepravidelná menstruace, 

plešatění, přílišné libido

deprese, menší varlata, 
mužská prsa, nedostatek
motivace, snížené libido, 

únava, úzkost, 
ztráta svalové hmoty

Agrese,  dlouhodobý stres,

deprese, diabetes, diety,

konflikty, nadbytek cukrů,

nadbytek kofeinu, nedostatek

spánku, nepravidelné jídlo,

strach, vztek

Břišní tuk, častá infekce nebo

nachlazení, deprese, diabetes,

inzulinová rezistence,

nepravidelná menstruace,

nespavost, obezita, snížené

libido,  vysoká hladina lipidů,

vysoký krevní tlak

Bledost, chronický průjem,

nechutenství, neúmyslné

hubnutí, nevolnost a zvracení,

nízký tlak, nutkavá chuť na

slané, skvrny na kůži,  únava

Časté bdění do pozdních

nočních hodin, lehký spánek, 

nadbytek estrogenů, nadbytek

SFA ve stravě, nedostatek

spánku, nedostatek pohybu,

stres, toxiny z  prostředí,

vysoká hladina kortizolu, 

vysoká glykémie

Inzulinová rezistence, diabetes,

 kornatění tepen, sexuální

dysfunkce, vysoký tlak, 

zvětšení prsou u mužů

Deprese, změny nálad, malý

vzrůst, problémy se spánkem,

snížená hustota kostí, snížená 

svalová hmota, snížené libido, 

ukládání tuku v  obličeji a

na břiše, vrásky

Bolesti, infekce, břišní tuk, 

kouření, menopauza, 

obezita, stárnutí, 

moc tras MK a moc cukrů, 

stres, záněty

Neustálý hlad, obezita, 

onemocnění srdce a cév, 

zvýšená hladina hormonů

štítné žlázy, záněty

Anorexie, 

deprese, 

neustálý hlad

Moc tuků ve stravě, málo

spánku, nedostatek bílkovin

ve stravě, nízká hladina

hormonů štítné žlázy, 

přejídání, přísné diety, 

stres,  vynechávání jídel

Neustálý hlad
Hubnutí, 

nezájem o jídlo, 

poruchy přijmu potravy

HORMON
CO SNIŽUJE

HLADINU / TVORBU

Nízký GI, pravidelné jídlo,

jíst každých 4 – 5 hodin

HORMONY
ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

CO ZVYŠUJE
HLADINU / TVORBU

INZULIN Vysoký GI potravin, nepravidelnost v  jídle,

vynechání snídaně

Snižuje (tlumí) funkci štítné žlázy: cukry, 

kofein, sója, strumigeny

Podporuje funkci štítné žlázy:

 MUFA, selen, zinek, w-3 MK

ESTROGEN A
PROGESTERON

Flavony,  granátové jablko,                

 indol-3-karbinol, vláknina, zelený čaj

Alkohol, chmel,

 jetel luční, kofein, sója

TESTOSTERON 
Alkohol, fytoestrogeny,

 lékořice, nízkotučná dieta

Alicin, kofein,

 niacin, vit skupiny B, zinek

KORTIZOL Vláknina, fosfatidylserin,

 rostlinné steroly, vit C

Alkohol, kapsaicin (krátkodobě, 15 min), 

kofein, lékořice, lepek, sůl

DHEA
Nízkotučná strava, hodně vlákniny, 

sójové izoflavonoidy

Glukóza, hořčík, 

chrom, selen

LEPTIN
Alkohol, fruktóza, 

kofein, velká večeře

EPA a w-3 kyseliny, 

zinek

NUTRI 
ACADEMY


