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Ochráňte svoju imunitu komplexnou starostlivosťou 

Sychravá jeseň aj epidemiologická situácia si vyžadajú komplexnú podporu našej 

imunity. Tá by mala okrem pravidelného pohybu zahŕňať tiež dostatočný príjem 

vitamínov a minerálov. Medzi najzásadnejšie sa radia vitamín C, vitamín D, zinok a selén. 

Ako si zaistiť ich dostatočné množstvo? 

Neodvratne prichádza sychravá jeseň, ktorá je spojená so striedaním teplôt aj s radom 

respiračných ochorení. Aby sme si mohli užívať jesenné prechádzky naplno, mali by sme dbať 

na naše zdravie. Starostlivosť o imunitný systém nám pomôže nielen ubrániť sa chorobám, 

ale aj cítiť sa lepšie. Užite si jesenné radosti bez výrazných obmedzení a s posilnenou 

imunitou. 

Práca na silnejšom imunitnom systéme je dlhodobá a kontinuálna úloha. Zároveň sa nedá 

sústrediť len na jeden aspekt. Naše telo je komplexný organizmus, ktorý si vyžaduje 

zodpovedajúcu starostlivosť. Prvé kroky smerom k silnému imunitnému systému môžeme 

urobiť už dnes. „Zásadný pre silný imunitný systém je zdravý životný štýl. Teda dostatočný a 

pravidelný pohyb, obmedzenie fajčenia a konzumácie alkoholu a pozornosť venovaná príjmu 

dostatočného množstva vitamínov a minerálov, ‟radí prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. 

Nový výživový doplnok na našom trhu Respiro Imun 

Ako nevyhnutné vitamíny a minerály pre posilnenie 

imunitného systému sa ukazujú najmä vitamíny C a D a 

zinok a selén. Ich jedinečné spojenie je k dispozícii v 

novom výživovom doplnku Respiro Imun. Ten obsahuje ich 

adekvátne množstvo a pomáha nám tak pokryť ich 

potrebný denný príjem. Okrem toho v ňom nájdeme silice 

mäty piepornej, ktoré majú schopnosť uvoľňovať dýchacie 

cesty. „Ide o prvý naozaj komplexný produkt. Napĺňa 

súčasné požiadavky a odporúčané dávky týchto 

zásadných vitamínu a minerálov nielen pre našu imunitu, 

ale pre celý organizmus, a to výhradne z organických zdrojov, čo zvyšuje biologickú 

dostupnosť nutrientov pre ľudský organizmus "dopĺňa prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. 

Vitamín C je všeobecne známy bojovník s ochoreniami. Ide o hlavný vitamín, ktorý pomáha 

nášmu imunitnému systému. Okrem toho sa vitamín C podieľa tiež na našom vnímání únavy, 

regenerácii, ochrane buniek, vstrebávaní železa či našej psychickej pohode. Odporúčaná 

denná dávka je 100 mg. Vitamín C sa však v priebehu dňa vylučuje, je tedy dobré dbať na 

jeho pravidelný dostatočný príjem. Ten je možné zaistiť zhruba 5 porciami čerstvého ovocia 

alebo zeleniny denne. Okrem známych citrusov ho nájdeme napríklad i v jahodách, kiwi, 

červenej paprike či čerstvej zelenine všeobecne. Výživový doplnok Respiro Imun obsahuje 

celú odporúčanú dennú dávku vitamínu, teda 100 mg. 

O vitamíne D je známe, že ho ľudský organizmus získava zo slnečného žiarenia. To však nie 

je najmä v našich klimatických podmienkach dostatočné. Odhaduje sa, že celosvetovo zhruba 

1 miliarda obyvateľov nemá dostatok vitamínu D. U nás optimálne množstvo dosahuje menej 

ako 1% obyvateľov. Odporúčané množstvo príjmu vitamínu D sa v európskych podmienkach 

pohybuje medzi 5 a 10 mikrogramov na dospelú osobu. Ďalšou možnosťou je získavanie 



vitamínu D zo stravy. Jeho obsah je vysoký najmä v rybom mäse, vďaka čomu má populácia 

prímorských štátov dostatočný prísun tohto vitamínu. Vitamín D je pre ľudský organizmus 

zásadný, stará sa o viac ako 200 procesov. Okrem desiatok priaznivých účinkov sa vitamín D 

podieľa aj na prevencii proti osteoporóze, chráni nás pred kardiovaskulárnymi, nádorovými a 

autoimunitnými ochoreniami, ale svoju úlohu zohráva aj pri boji s infekčnými ochoreniami. 

Prípravok Respiro Imun obsahuje celých 10 mikrogramov vitamínu D, ktoré sú pre dospelú 

osobu dvojnásobok odporúčaného denného príjmu. 

Zinok nie je príliš známy minerál. Tento stopový prvok je však naviazaný na viac ako 300 

enzýmov a metaloproteínov, ktoré sa podieľajú na hlavných metabolických procesoch v 

ľudskom organizme a sú zásadné pre jeho správne fungovanie. Okrem syntézy DNA a 

bielkovín ovplyvňuje tiež aktivitu nášho imunitného systému, reprodukciu, rast aj vývoj. Zinok 

sa tiež významne podieľa na správnej funkcii čuchových a chuťových receptorov. 

Nedostatočné množstvo zinku sa prejavuje zhoršením zmyslových funkcií, imunity, ale aj 

odolnosti voči stresu či depresiami. Jeho nedostatkom trpia najmä dospelé ženy a muži nad 

60 rokov. Odporúčaná denná dávka je 10 mg zinku a okrem výživových doplnkov ho môžeme 

získať z hovädzieho mäsa či sójových výrobkov. 

Selén je antioxidačný polokov, ide o jeden z najcennejších prvkov pre náš organizmus. 

Podieľa sa na našej obranyschopnosti a činnosti štítnej žľazy alebo pečene. Okrem toho je 

tiež zásadným prvkom pre našu reprodukciu a rast. Dostatok selénu navyše podporuje hojenie 

rán a oparov, regeneráciu a boj s ochoreniami. Selén môžeme nájsť vo vnútornostiach, 

orechoch, mlieku, droždí a kukurici, ale napríklad aj v avokáde a celozrnných potravinách. 

Veľké množstvo selénu býva obsiahnuté v pôde. V európskych podmienkach je však aktuálny 

obsah selénu nedostatočný, čo sa prejavuje aj v rastlinách, ktoré sú určené pre ľudskú 

spotrebu aj ako zvieracie krmivo. Odporúčaná denná dávka selénu je 55 mikrogramov. 60% 

žien však tento príjem všeobecne nedosahuje, preto sa odporúča dopĺňať dostatočný príjem 

selénu pomocou výživových doplnkov. 

 

Odporúčaná cena v lekárni za balenie obsahujúce 30 tabliet Respiro Imun je 4,90 Eur.  Je 

dostupný v lekárňach a na eshope alfamedicalteam.com 
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