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ZDRAVOTNÁ PRÍLOHA

Prírodná 
stimulácia pre telo 
unavené zápalom            
Text: Karolina Institude Stockholm, Švédsko, Foto: Westend61

Téma Covid-19 s jeho mutáciami sa opäť objavuje, aj 
keď sa zdá už obnosená ako obľúbené šaty. Je možné, že 
sa neodhodláte hneď prečítať si novší článok, zameraný 
na liečbu tohto novodobého vírusového ochorenia, 
ale pre tých, ktorých tento problém naďalej zaujíma, 
ponúkame pozoruhodný výsledok výskumu vedeckého 
tímu z Inštitútu Karolinska na Univerzite v Štokholme. 

Pacientom, ktorí mali nasadenú 
štandardnú liečbu po infikovaní 
covidom, začali podávať ako doplnkovú 
podpornú liečbu výberový extrakt 
oleja z mušlí. Vychádzali z niekoľkých 
známych faktov. 
 Po prvé, infekcia koronavírusom 
znamená akútny respiračný syndróm, 
ktorý vyvoláva odpoveď imunitného 
systému – tzv. „cytokínovú búrku“, 
častokrát so závažným zápalom pľúc 
hlavne u ľudí s oslabenou imunitou 
a u starších ľudí. Po druhé, zápal pľúc 
sa môže rozšíriť až do systémového 
zápalu a do akútneho respiračného 
zlyhania (SARS-CoV-2), ktoré je hlavnou 
príčinou závažných komplikácií, často 
aj úmrtnosti a vyskytuje sa v 15 – 29 % 
prípadov. Po tretie, je známe, že zápal 
sa zhoršuje starnutím, čo môže byť 
dôvodom, prečo sú covidom-19 menej 
postihnutí mladí ľudia. 
 Oficiálne sú klasifikované tri stupne 
tohto ochorenia, teda počiatočná 
mierna infekcia, druhé štádium 
s preukázaným pľúcnym postihnutím 
a hypoxiou alebo bez nej a tretie je 
ťažké štádium s hyperzápalom pľúc. Na 
vyliečenie každého štádia choroby je 
dôležité včasné aktívne riešenie zápalu 

spolu s podporou výživy lipidovými 
omega-3 ako ochranou pred šírením 
zápalu v tele, aj pred následnými 
očakávanými komplikáciami.
 Špeciálne stabilizované lipidové 
nenasýtené omega-3 mastné kyseliny, 
ktoré sa prirodzene nachádzajú 
v novozélandskej mušli Perna 
canaliculus, sú známe ako doplnok 
výživy pod názvom Lyprinol. Sú 
vyhľadávané pri zápalových ochoreniach 
ako je artritída, astma, srdcovo-
cievne ochorenia, ku ktorým patrí aj 
vysoký cholesterol, zápaly žíl, tiež pri 
Alzheimerovej chorobe a niektorých 
typoch rakoviny. Odborníkmi sú 
odporúčané počas pooperačnej 
a športovej rekonvalescencie pre 
rýchlejšie hojenie poškodení tkaniva 
a svalov. Pri ochrane pred zápalmi 
a popri konvenčnej liečbe zápalu býva 
lipidový doplnok až prekvapivo účinný. 
 Pre túto vlastnosť siahli vedci 
po omega-3 aj pri liečbe pacientov, 
trpiacich na covid a tých, ktorí mali po 
vyliečení naďalej ťažkosti s dýchaním. 
Výsledky sú veľmi sľubné, vedci sa 
pripravujú na rozsiahlejšie štúdie. 
 Veríme, že podávanie 
stabilizovaných omega-3 kyselín 
z morských lipidov ako doplnku 
k dennej výžive bude znamenať 
pre pacientov lepší priebeh liečby 
a regenerácie po vyliečení ťažkého 
štádia tohto ochorenia. 

Výber z publikácie od Karolina Institude Stockholm, Švédsko. 
Spracovala Ing. J. Belákova. January 2021 / Frontiers 
in Physiology / www.frontiersin.org

Slávka zelenoústa 
(Perna canaliculus) - vo svojej aktívnej frakcii obsahuje jedinečnú kombi-

náciu morských lipidov a extra podiel Omega-3 poly-
nenasýtených mastných kyselín, vrátane OTA, ETA, 
EPA, DHA, ktorým sa pripisuje priaznivé pôsobenie 
v  organizme celkove. Pre udržiavanie zdravia a po-
vzbudenie postačí Vášmu organizmu 1 kps denne. Pre 
upokojenie nežiaducich prejavov v organizme a zlep-
šenie celkového stavu postačia 2-4 kps denne, čo je 
veľmi dôležité hlavne u ľudí s problémom znášanlivos-
ti farmaceutických prípravkov a ich vedľajších účinkov.
Odborníci odporúčajú Lyprinol ako primárny doplnok 
k prirodzenej výžive a k podpore zdravia celkove, pri 
astme, zápale kĺbov, ciev, kože, regenerácii po operá-
ciách aj športe.
„Súčasťou boja proti vlne nárastu srdcovo-cievnych 
ochorení je zameranie sa odborníkov na vysvetlenie fun-
govania zápalu a následnej príčiny chorôb srdca, diabe-
tes, Alzheimerovej choroby a tiež najobávanejšej hrozby 
- rakoviny. Problém nastáva vtedy, keď zápalový proces 
pretrváva a stane sa chronickým. Extrakt lipidovej frakcie 
mušle neobsahuje proteíny a je bezpečný aj pre ľudí aler-
gických na mäkkýše.“

Prof. G. M. Halpern MD, PHD 
Univerzita medicíny a výživy v Kalifornii a Hong Kongu

„Lyprinol® je unikátny prírodný produkt. Je bezpečný aj 
pri dlhodobom užívaní, neovplyvňuje normálne funkcie 
organizmu a má gastroprotektívny efekt, zatiaľ čo väčši-
na protizápalových liekov poškodzuje žalúdok. Je až ne-
uveriteľne účinný pri zápalových stavoch v organizme.“ 

Prof. farmakológie M. W. Whitehouse
konzultant pre výskum liečiv

Komfort pre Váš organizmus
Vitalita pre Vaše telo

Pohodlie pre žalúdok a trávenie

Krajina pôvodu:  
kontrolované najčistejšie vody Nového Zélandu.

Žiadajte / objednajte si v lekárni 
alebo u dovozcu na tel. č.: 0907 906 906

VYSOKOČISTÝ A STABILIZOVANÝ 

Lyprinol® PCSO-524TM  

lipidový komplex

Lyprinol.sk

optimálny doplnok  
k výžive pri

zápale,  
         astme, 
                športe

k podpore zdravia

optimálny doplnok  
k výžive pri

zápale,  
         astme, 
                športe

k podpore zdravia


