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CHRAŇME SE PŘIROZENĚ 

Během zimy teploty prudce klesají a naše obranyschopnost začíná slábnout, proto jsme náchylnější k nachlazení, 

ucpanému nosu a bolesti v krku. Zdraví imunitní systém zajistí, že je náš organismus pro viry těžko přístupný. Léčivé 

rostliny napomáhají posílení obrany organizmu, ale jaké jsou příčiny nachlazení a chřipky? Prostě (což není bez významu), 

obrana organizmu je různá u každého člověka. 

 

 

Z toho vyplívá, že je nutné udržet si svůj imunitní systém, který 

posiluje organizmus a pomáhá mu předcházet těmto 

onemocněním. Existuje mnoho druhů léčivých rostlin a 

přírodních látek, které přispívají k posílení našeho organizmu a 

k tomu, abychom dokázali čelit zimním podmínkám díky 

silnějšímu imunitnímu systému. Patří sem mateřídouška, 

propolis, mateří kašička, pyl, vitaminy. 

Výživa má velký význam při udržování dobrého stavu 

respiračního aparátu a imunitního systému. Dieta musí být 

vyvážená a bohatá zejména na vitaminy a minerály. Je lépe 

vyhýbat se nadbytku mléčných výrobků a sacharidů, zejména 

těm rafinovaným, které podporují tvorbu hlenu a snižují 

imunitní schopnosti. Vitaminy A, C a E díky svým antioxidačním 

účinkům chrání buňky dýchacích cest před poškozením 

způsobeným volnými radikály. Ty mají svůj původ v látkách 

znečisťujících životní prostředí, z konzumace tabáku a ze zánětů 

průdušek. Vitaminy skupiny B naproti tomu chrání před záněty. 

Zinek, hořčík a měď jsou minerály zlepšující činnost imunitního 

systému. Tabák dráždí sliznici dýchacích cest a zbavuje je jejich 

přirozené obrany. Kromě toho vypotřebovává značné procento 

vitaminu C. Spánek je důležitý, neboť únava snižuje 

obranyschopnost těla. Imunitní systém pracuje lépe během 

parasympatických vegetativních fází, a ty převažují ve chvílích 

odpočinku, relaxace a spánku. Fyzický stres stejně jako stres 

psychický a také negativní emoce mají svůj podíl na snížení 

obranyschopnosti.  

Správně pracující krevní oběh umožňuje organizmu adaptovat 

se na změny teploty prostředí a jeho význam je zásadní, máme-

li se vyhnout nachlazení. Proto je důležité vhodně se oblékat, 

věnovat se aktivitě na zdravém vzduchu, opalovat se, zabývat se 

fyzickou aktivitou a dělat vše, co přispívá ke zvýšení fyzické 

odolnosti.  

Nicméně pokud by se nám ani při dodržování všech těchto 

opatření nedařilo zbavit se rýmy, kašle nebo chřipky, fytoterapie 

nám může být nápomocná v boji s nemocemi a zmírnit jejich 

příznaky. V tom smyslu lze doporučit využívání přírodních 

zdrojů, a to prostřednictvím výrobků Forever, které představují 

širokou nabídku. 

 

Forever Aloe Peaches®  - Kombinuje všechny příznivé 

účinky našeho stabilizovaného aloe vera gelu s broskvovou  

šťávou, a přináší výtečnou zásobu karotenoidů a vitamínu C, 

které samy pomáhají stimulovat imunitní systém.      

 Garlic-Thyme® - Obsahuje výtažek z listů tymiánu. Usnadňuje 

vykašlávání, má antiseptické účinky, a je tedy velmi užitečný 

v případě respiračních infekcí. Stimuluje obranyschopnost, 

protože podporuje funkci leukocytů. 

Bee Propolis® - Propolis je včelí produkt mající mnoho 

preventivních a léčebných vlastností: antibiotické, antivirové, 

antiseptické, hojící rány, protizánětlivé, antioxidační a 

revitalizující. 

Royal Jelly® - Mateří kašička je látka vylučovaná žlázami v jícnu 

včel. Ve své skladbě obsahuje proteiny, minerály a další látky 

spojené s růstem a s odolností vůči únavě. Je to přírodní 

obnovující a posilující látka, která rovněž stimuluje 

obranyschopnost. 

Bee Pollen® - Pyl se skládá z komplexu proteinů, cukrů, 

nenasycených tuků, minerálů, vitamínů a dalších látek majících 

antibiotické a antioxidační vlastnosti. Je výživný a tonizující a 

kromě toho zvyšuje obranyschopnost organizmu. 

Absorbent C® - Denní příjem vitamínu C je spojený s uchováním 

dobrého zdraví. Lidský organizmus není schopný jej produkovat, 

proto je nezbytné jej doplňovat v naší dietě. Vitamín C jsme 

doplnili o ovesné otruby, aby se dosáhlo maximálního účinku při 

jeho vstřebávání. Vitamín C stimuluje imunitní systém a snižuje 

dobu trvání onemocnění chřipkou, rýmou a kašlem a omezuje 

jejich četnost. 

Forever ImmuBlend® - ImmuBlend se doporučuje při 

poruchách z imunitním systémem. Je vhodný pro lidi se 

sníženou funkcí imunitního systému, jako jsou časté nachlazení, 

infekce dýchacích cest, chřipka atd. 

      

 


