
PRŮVODCE 
ZDRAVĚJŠÍM ŽIVOTEM



CHCETE VÉST ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT? 
ZAČNĚTE, POMŮŽEME VÁM!
Kdo by nechtěl být zdravý, fit, vitální, v kondici a spokojený? K takovému cíli 
vede cesta, která možná překvapivě není až tak složitá, jak si myslíte. Přesvědčit 
by vás o tom měla tato brožurka, která nabízí kompaktního průvodce právě na 
cestě za zdravějším životem. Na té je samozřejmě potřeba mít v některých vě-
cech jasno, držet se pár pevných ukazatelů. Směrovek, které říkají, kudy se vydat 
a kam raději nechodit. A právě takové body na vaší cestě ke zdraví vám chceme 
ukázat, navíc s vysvětlením, proč ano, či ne. Abychom vás inspirovali, motivo-
vali a pomohli vám najít ten správný kurs. Vězte, že nejde o žádné nesplnitelné  
a nepříjemné věci. Naopak uvidíte, že se budete cítit lépe a řada pravidel se vám  
naprosto automaticky dostane pod kůži, aniž by to nějak výrazně bolelo.

Hledáte-li základní klíč k pochopení podstaty 
zdravého života, věřte, že ho máte u sebe vy 
sami a nikdo jiný. Je do jisté míry unikátní  
a skládá se z toho, jak žijeme. Jak se stravu-
jeme, jak pijeme, jak se hýbeme, jak odo-
láváme stresu, jak se o sebe staráme 
nebo jak odpočíváme. To všechno do-
hromady totiž tvoří náš životní styl. 
A pokud je zdravý, máme otevře-
nou cestu ke zdraví. Pojďte se 
na ni společně s námi vydat… 
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   STRAVA A PITNÝ REŽIM

Jedním ze základních pilířů zdravého života je bezpochyby náš jídelníček, a to včetně 
pitného režimu. Pravidelná, pestrá a vyvážená strava s dostatečným přísunem  
tekutin se postará o správné fungování našeho těla, které potřebuje nejen energii, 
ale také kvalitní živiny včetně vitaminů a minerálních látek, které zabezpečují celou 
řadu životních funkcí a procesů v našem organizmu. 

Jednoduše řečeno: Když nebude dostatek paliva, tělo nepojede (minimálně ne 
tak, jak by mělo nebo mohlo); když ho bude příliš, bude si ho ukládat a bude mu 
škodit; když nebude dostatečně kvalitní, může dojít k zadření a tělo bude strá-
dat. Je až s podivem, že třeba u auta tento princip chápeme a respektujeme,  
u svého organizmu ale často přimhouříme oči, nebo si říkáme, že se s tím prostě 
nějak popere. 

Chceme-li jíst zdravě, zdaleka to neznamená, že budeme od rána do večera 
chroustat jen zeleninu a strádat hlady. Nekontrolovaný hlad by naopak rozhodně 
neměl být naším vítaným společníkem, proto se doporučuje jíst častěji a pravi-
delně. Ptáte se proč? Protože má-li tělo často hlad, bude se cítit ohrožené nedo-
statkem a přizpůsobí se tím, že si bude tvořit zásoby. Samozřejmě ve formě tuku. 
Jde vlastně o pud sebezáchovy, který je našemu organizmu vlastní. 
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Tělo zkrátka potřebuje dostatek energie dodávané pravidelně na to, aby zabezpe-
čilo všechny své pochody, a právě od jejich množství, frekvence a úrovně se od-
víjí, kolik živin (a jaké) potřebuje. U každého tak budou požadavky jiné, základní 
poučka ale zůstává pro všechny stejná – příjem by se měl rovnat výdeji (pokud 
nechcete hubnout nebo naopak přibrat) a skladba jídelníčku by měla být pestrá.

A) ZÁKLADNÍ ŽIVINY

Konkrétní jídelníček by měl také odpovídat konkrétnímu člověku a jeho situaci 
(jinak se bude stravovat sportovec, matka na mateřské dovolené, dítě ve vývinu, 
manažer apod.), obecné rysy zdravé výživy by ale měly platit vždy. Třeba ten, že 
v jídelníčku by měly být zastoupeny všechny tři základní makroživiny – sacha-
ridy, tuky a bílkoviny. Významnou roli hraje jejich vzájemný poměr, velmi důležité 
ale je i to, odkud tyto makroživiny pocházejí a jakého jsou typu. 

• Sacharidy jsou základním a nejpohotovějším zdrojem 
energie, kterou zásobují všechny orgány včetně svalů.  
Jejich podíl na energetickém příjmu by měl u běžného člo-
věka tvořit zhruba 50–60 %. Vyvarovat bychom se však 
měli jednoduchých cukrů (sladkosti), konzumovat bychom 
naopak měli komplexní sacharidy obsažené například  
v ovesných vločkách, celozrnném pečivu, rýži, luštěni-
nách, těstovinách nebo zelenině (a níže říkáme proč).

• Tuky jsou největší zásobárnou energie, která je ulo-
žena především v podkoží. V organizmu mají tuky funkci 
ochrannou a transportní – jsou nosiči vitaminů rozpust-
ných v tucích (A, D, E, K). Tuky by měly krýt zhruba  
25–30 % denní potřeby energie a jejich skladba by měla 
odpovídat poměru 2:1 ve prospěch nenasycených mast-
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ných kyselin (mono- a polynenasycené) vůči na-
syceným (především živočišné tuky). Je životně 
důležité nesnižovat příjem tuků na nulu, naopak  
některé tuky jsou pro naše tělo přínosem a orga-
nizmus si je nedokáže sám vytvořit. Pozitivní jsou 
například rostlinné oleje (ořechy, semena, olivový 
olej apod.) nebo tuky z ryb, především mořských. 
Protože jich často v našem jídelníčku není dosta-
tek, mohou s jejich příjmem pomoci i doplňky stravy od VITARu obsahující 
příznivé omega 3 nenasycené mastné kyseliny (např. MaxiVita Omega 3 nebo  
The Simpsons Omega 3). 

• Bílkoviny (proteiny) jsou základními stavebními kameny 
těla, tvoří svaly, tkáně, orgány, enzymy i další části všech 
živých organizmů. Měly by tvořit kolem 15–20 % energe-
tické potřeby člověka, u redukčních diet a při nabírání sva-
lové hmoty se tento podíl zvyšuje. Potravinami bohatými 
na kvalitní bílkoviny jsou například kuřecí a krůtí maso, 
ryby, libové hovězí maso, luštěniny, sója, mléčné výrobky,  

vaječné bílky. Doporučit lze i koncentrované zdroje bílkovin 
ve formě proteinových tyčinek (např. MaxiVita Protein bar) 
nebo proteinových koktejlů (např. Enervit Time Release 4) 
oblíbených zejména u sportovců, jejichž tělo vyžaduje zvý-
šený příjem bílkovin.
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B) OVOCE A ZELENINA

Že by v jídelníčku měl figurovat dostatek ovoce a zeleniny, 
o tom snad slyšel každý. Jenže málokdo si uvědomí, o jak 
velkém množství je řeč, a kolik toho reálně sní. Bavíme-li 
se o ideálním stavu, pak denní příjem tvoří pět porcí ze-
leniny a pět porcí ovoce. Převedeno na množství, bavíme 
se minimálně o 200–300 gramech ovoce a zeleniny. A sa-
mozřejmě nepočítáme nakládané okurky, slazené kompoty  
a podobně. Ideální je čerstvý a přirozený stav, to znamená syrové ovoce a zele-
nina, které může být například formou salátu. Určitě se hodí, když budete myslet 
na to, že si ke každému jídlu máte přidat kousek zeleniny. 

Proč je vlastně ovoce a zelenina takovým přínosem pro naše zdraví? Protože 
obsahuje důležité vitaminy a minerální látky, nenajdete v nich škodlivý tuk, 
energetická hodnota je zejména u zeleniny velmi nízká, a četné studie dokazují, 
že příjem ovoce a zeleniny má vliv na snížení rizika vzniku nemocí. Pokud jste si 
vědomi, že zůstáváte v každodenní konzumaci pozadu, pak lze doporučit nejrůz-
nější formy doplňků stravy od VITARu obsahující důležité vitaminy a minerální 
látky. A to i proto, že kupované ovoce a zelenina nemusí být vždy tak kvalitní, jak 
bychom si představovali. Třeba kvůli sklízení nedozrálých plodů, dlouhé dopravě 
a nevhodnému skladování, způsobu pěstování a podobně.
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C) ČASOVÁNÍ HRAJE TAKÉ ROLI

Už byla řeč o tom, že jíst by se mělo pravidelně ve více denních dávkách. Záro-
veň by na jídlo člověk měl mít dostatek času, aby si mohl připravit to, co jeho 
tělo skutečně potřebuje, a neodbývat potřeby například návštěvou fast foodu, 
jezením sladkostí a podobně. Dostatek času je důležitý také na samotné jezení, 
aby došlo ke správnému trávení. A podstatné je i to, kdy které jídlo jíme. Důvod 
je jednoduchý – dáme-li si vydatné či těžší jídlo nebo nějakou sladkost ráno či  
v první polovině dne, organizmus bude mít prostor takto dodanou energii využít 
a zpracovat. Pokud přijde na řadu až večer či dokonce před spaním, tělo nemá 
jinou možnost než vše ukládat, protože už nevydáváme tolik energie.
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D) PROČ SE VYHNOUT SLADKOSTEM

Říkáme-li, že když sladké, tak raději dopoledne, musíme říct i to, že lepší je se 
sladkému zcela vyhnout. Nejrůznější sladkosti jsou totiž plné jednoduchých 
cukrů a nekvalitních tuků, naopak v nich chybí „strategické“ živiny v podobě 
kvalitních bílkovin, kvalitních nenasycených mastných kyse-
lin (zejména omega 3), enzymů, vitaminů nebo minerálních 
látek. Obsažený rychlý cukr způsobí, že po snězení slad-
kosti se velmi rychle zvýší hladina krevního cukru, což při-
náší pocit nabité energie. Jenže tento efekt vydrží jen chvíli,  
po které hladina krevního cukru klesá pod výchozí úroveň, 
dostaví se stav podobný deliriu a hlavně další chuť na sladké. 

Proto je důležité konzumovat komplexní sacharidy, které způsobují pozvolnější 
nárůst hladiny krevního cukru, která navíc není ve finále tak vysoká a propad 
tak dramatický a rychlý. Jinými slovy – pocit sytosti vydrží déle a nedostavují se 
potřeby další konzumace. Nemluvě o zmiňovaných tucích přítomných ve slad-
kostech, u kterých máme na mysli jejich kvantitu i (ne)kvalitu, nebo riziko vzniku 
cukrovky. Na to všechno je dobré myslet a chovat se podle toho, sem tam zhřešit 
ale samozřejmě může každý. Důležité je totiž i to, nebýt ve stresu. Dobrým začát-
kem může být třeba omezení či náhrada klasického řepného cukru (sacharóza), 
například pomocí sladidel Irbis.
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E) JAK BY MĚL VYPADAT PITNÝ REŽIM?

Tělo člověka je tvořeno až ze 75 % vodou. Už tento údaj naznačuje, jak klíčové 
jsou pro nás tekutiny a jejich doplňování. Organizmus vodu potřebuje k mnoha 
činnostem: regulaci tělesné teploty, udržování správné funkce ledvin i optimální 
hustoty krve. Stejně jako k zásobování tkáně kyslíkem a přivádění energie do 
svalů nebo odvodu látek z těla ven. Nedostatek tekutin může způsobovat ne-
koncentrovanost, bolesti hlavy, malátnost, únavu, zhoršující se výkonnost, může 
mít dopad na naši pleť a podobně. Pít je zkrátka důležité, jenže kolik a čeho?

Aby naše tělo fungovalo, jak má, je důležité zajistit mu rovno-
váhu mezi příjmem a výdejem tekutin. Obecně se doporučuje 
kolem 35 ml tekutin na 1 kg tělesné váhy, což třeba pro 80kilo-
vého člověka představuje 2,8 litru. Do tohoto příjmu se započí-
távají i tekutiny přijaté s jídlem, tzn. v ovoci, zelenině, polévkách  
a podobně. Důležité také je, abychom pili rovnoměrně během dne 
v menších dávkách. A pozor – žízeň je už vynuceným signálem 
nouze a znamením stresu. Tomu se vyhneme, když budeme teku-
tiny přijímat průběžně ještě dříve, než se žízeň ohlásí. Vždyť dýchat 
také nezačínáme až ve chvíli, kdy lapáme po dechu…

Mezi vhodné nápoje určitě patří čistá voda, minerální voda, ovocné a bylinkové 
čaje, v menší míře pak i ředěné ovocné šťávy a džusy. Pitný režim je možné 
doplnit i příjmem vitaminů a minerálních látek díky nejrůznějším doplňkům 
stravy od VITARu (značky MaxiVita, Revital) ve formě chutných nápojů, které 
obsahují právě tyto důležité látky. Nevhodnými nápoji jsou naopak perlivé sla-
zené limonády, nápoje s obsahem alkoholu nebo káva a mléko, které patří spíše 
do kategorie potravin a některé z nich organizmus dokonce odvodňují. 
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   POHYB A SPORT
Nezbytnou součástí zdravého života je pohyb. Nemusí jít hned o sport, navíc na 
vrcholové úrovni a čítající hodiny denně. Stačí se prostě hýbat, zato pravidelně. 
Pohybem se myslí procházky i cesta do schodů, práce na zahradě nebo pouš-
tění draka s dětmi. Prostě cokoli, co naruší sedavý způsob života a donutí nás  
k nějaké fyzické aktivitě. Ta nám přináší řadu pozitivních věcí: zlepšuje naši 
kondici, zaměstnává a tím i udržuje ve zdraví náš pohybový aparát, pomáhá 
nám relaxovat. Také zlepšuje náladu, protože při pohybu se vyplavují endor-
finy přezdívané hormony štěstí. Navíc je pravidelný pohyb účinným bojovníkem 
proti únavě. Dost pozitivních přínosů, abychom z něj měli radost a zařadili ho do  
našeho života, co říkáte? A skutečně na začátku stačí drobné změny, například 
nepoužívat výtah, dojít poslední zastávku MHD pěšky nebo jednu cestu do práce 
absolvovat po svých.

Samozřejmě záleží, jaké jsou vaše cíle a co si od pohybu a sportu slibujete. Právě 
od toho se totiž odvíjí, jaká aktivita bude pro vás nejlepší. Je s podivem, že právě 
v tomto bodě stále hodně lidí tápe a výsledkem může být frustrace vedoucí  
k návratu k životu bez sportu. Stačí třeba to, že se adekvátně neupraví jídelníček, 
nebo že zůstávají zahaleny tajemstvím pojmy jako aerobní a anaerobní aktivita. 
Nebo máte vidinu rychlého výsledku, který když se nedostaví okamžitě, skon-
číte. Přitom zvyšování kondice probíhá postupně (i profesionální sportovec se 
připravuje na svůj vrchol třeba 20 let) a o zdravém hubnutí se mluví při tempu 
snižování hmotnosti kolem 0,5 kg týdně.
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A) AEROBNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA

Tak říkáme aktivitě, která se děje za dostatečného přístupu 
kyslíku. Jedná se proto o aktivity s nízkou intenzitou, pro-
tože jen tehdy jsou nároky svalů na kyslík malé a tudíž jsou 
pracující svaly dostatečně okysličovány. Důležitým výsled-
kem je, že se při těchto aktivitách po nějaké době začíná 
jako zdroj energie využívat tuk v našem těle. K tomuto 
stavu dochází až zhruba po 30 minutách cvičení, aerobní 
aktivity proto trvají déle. A jsou vhodné třeba ve chvílích, kdy potřebujeme sho-
dit přebytečná kila. Potřebnou nízkou či střední míru zátěže snadno poznáme 
třeba tak, že si při dané pohybové aktivitě zvládáme povídat, například při  
aerobním běhu, který se označuje také jako jogging.

Příklady: Jogging, rekreační jízda na kole, chůze, nordic walking, plavání apod.

B) ANAEROBNÍ POHYBOVÁ AKTIVITA

Přejdeme-li v naší aktivitě do vyšší intenzity, při které se svalům nedostává kyslíku  
(a my už nemůžeme mluvit, popadáme dech), dostáváme se k anaerobnímu cvičení. 
Jeho hlavním znakem je, že svaly pracují na kyslíkový dluh, což lze jen po krátkou 
omezenou dobu. A podstatné je, že při takové aktivitě dochází ke spalování sacharidů,  
nikoli tuků. Pokud tato energie pochází ze zásob sacharidů v našem těle, které jsou 
velmi omezené (glykogen ve svalech a játrech), dojde k vyčer-
pání, a hlavně – tuky se vůbec nevyužijí. Typickým příkladem 
může být třeba posilování nebo sprint, zůstaneme-li u běhu. 
Často se tak ale děje i u typicky fitness aktivit, jako je spinnig 
nebo zumba, které jsou přitom mnohdy provozovány za jiným 
účelem než se úplně „vyšťavit“. Každopádně jde o druh aktivity, 
kterou zařazujeme zejména ve snaze získat svalovou hmotu. 
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Příklady: Posilování, sprinty, hody, vrhy apod.

Aerobní a anaerobní aktivity se samozřejmě v praxi často kombinují, základní roz-
dělení je ale hlavním klíčem k pochopení, jak při nich organizmus funguje a jakým 
směrem se vydat při našich konkrétních cílech.

C) STREČINK A REGENERACE

Mluvíme-li o sportu, nesmíme zapomenout ani na strečink. Ten je žádoucí před  
i po fyzické aktivitě, ale může být zařazován také během dne, například  
v zaměstnání nebo po něm. Slouží především k protažení svalů, šlach a úponů, 
prokrvení, ale i k psychickému uvolnění a odreagování. Výhodou je, že se dá  
dělat prakticky všude, stačí si vyhradit 10 minut denně. Budete se cítit lépe a tělo 
vám poděkuje. Pokud se chystáte sportovat, je skutečně  
nezbytné se protáhnout, aby svaly byly připravené na zátěž  
a nedošlo ke zranění. Zvláště důležité je to například po 
dlouhém sezení v kanceláři. Po sportu pak strečink spolu  
s dalšími postupy (například výživovými) přispívá ke snadnější 
regeneraci, která je také důležitá – pokud nebudete dobře  
a dostatečně regenerovat, druhý den se budete cítit pod psa.

Abyste se těmto pocitům, které mohou být na vaší cestě ke zdravějšímu životu 
demotivující, vyhnuli, je třeba zařazovat pohyb pravidelně. Pokud se jednou 
„urvete“ a de facto se zničíte stokilometrovým výletem na kole po horách, tělu 
rozhodně neprospějete. Druhým důležitým faktorem je pak zmiňovaná rege-
nerace neboli dostatečný a kvalitní odpočinek. Ten by měl následovat po každé 
náročné fyzické aktivitě a zahrnovat by měl nejen strečink, ale také adekvátní  
výživu, která nezatíží váš organizmus a naopak mu dodá potřebné živiny. Důle-
žitý je samozřejmě i dostatek spánku a jeho kvalita. Jen tak dokážete načerpat 
zpět energii a budete se cítit dobře, sport vám tak ve výsledku bude dělat radost. 
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Ke kvalitní regeneraci můžete využít speciálně vyvinuté produkty sportovní  
výživy, které v koncentrované formě obsahují přesně to, co si váš organizmus po, 
během nebo před sportem žádá. A vůbec nemusíte být vrcholovým sportovcem, 
abyste takový přínos ocenili. Spolehnout se můžete třeba na prověřenou špičko-
vou italskou sportovní výživu Enervit, jejímž výhradním distributorem v Česku je  
VITAR Sport.

Věnujete-li se pravidelně sportu, což je při cestě za zdravějším životem velmi důle-
žité, měli byste myslet i na zvýšené potřeby vašeho těla. Týká se to jak dostateč-
ného příjmu energie (živiny), tak vitaminů a minerálních látek, které pomáhají  
s mnoha procesy v lidském těle. Snadný způsob pokrytí těchto potřeb představují 
doplňky stravy od VITARu, které zahrnují mimo jiné i kvalitní kloubní výživu pro 
péči o váš pohybový aparát (např. MaxiVita Exclusive Kloubní výživa).
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   DOPLŇKY STRAVY
Nejen pohyb a sport klade na náš organizmus zvýšené nároky na příjem urči-
tých látek. „Trpět“ můžeme i nedostatečným příjmem některých živin, které se  
z potravin vytratily či snížily jejich zpracováním, dopravou přes celý svět, sklado-
váním, způsoby dnešního velkopěstitelství, velkochovu a podobně. Dalším atri-
butem, který může mít vliv na náš organizmus a jeho zdraví, je stres. Fenomén, 
který se nemusí týkat jen pracovních povinností, ale také toho, jak zajistit rodinu, 
jak uspět ve společnosti, jak vůbec všechno zvládnout a stihnout. To všechno 
jsou faktory, proti kterým se snažíme bojovat vším, o čem jsme si už v našem 
průvodci zdravějším životem řekli. A pomoci nám s tím můžou i nejrůznější  
doplňky stravy od VITARu.

Doplňky stravy je důležité vnímat v kontextu jejich označení, tedy jako výživové 
prostředky a nástroje k doplnění jídelníčku, aby byl co nejkomplexnější a nej-
vyváženější. Pokud nám v něm něco chybí, potřeby organizmu jsou zvýšené  
a nám se nedaří potřebné látky doplnit (například konzumací kilogramu ovoce  
a zeleniny denně), pak právě doplňky stravy mohou pomoci. Vždy u nich najdete 
informaci, kolik čeho přijímáte, a často si můžete vybrat z různých forem. Tak aby 
byly co nejdostupnější. 

3
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JAKÉ KATEGORIE DOPLŇKŮ STRAVY ZNÁME?

Doplňky stravy se dají rozlišovat podle funkčních kategorií, to znamená podle 
obsahu účinných látek (například vitaminy, minerální látky, rostlinné extrakty,  
stimulanty, mastné kyseliny a další), nebo podle formy (dražé, pastilka, tableta, 
kapsle, prášek, sirup apod.). Jedna kategorie tak může být dostupná ve více for-
mách, pro nás je ale zejména důležité, s čím vším nám mohou doplňky stravy 
pomoci, proto se podíváme na jednotlivé kategorie.

 VITAMINY A MINERÁLNÍ LÁTKY

Mikroživiny, které se v lidském těle samy ne-
tvoří, proto je třeba je organizmu neustále 
dodávat. Nejsou zdrojem energie, ale v těle se 
podílejí na celé řadě důležitých procesů, v nichž 
působí jako katalyzátory. Doplňky stravy s ob-
sahem vitaminů a minerálních látek mohou být 
jednosložkové (např. vitamin C, hořčík), dvou 
a vícesložkové (vápník + hořčík + zinek) nebo 
multisložkové (multivitaminy, multiminerály).

Asi nejznámějším vitaminem je vitamin C, který mimo jiné podporuje imunitu.  
Za jednu z nejužívanějších minerálních látek ve formě doplňků stravy pak  
patří hořčík neboli magnézium. Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání  
i správné činnosti svalů a nervové soustavy.

Chcete-li se dozvědět o vitaminech a minerálních látkách více, navštivte 
www.vitar.cz/vitaminy-a-mineraly 
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  ANTIOXIDANTY

Jedná se o látky potlačující oxidační stres, což zna-
mená, že v těle bojují proti tzv. volným radikálům 
vznikajícím oxidací. Volné radikály by mohly poškodit 
buňky, a antioxidanty je dokáží neutralizovat. Do této 
kategorie patří například koenzym Q10, selen, ginkgo 
biloba, zinek nebo vitamin C. 

Koenzym Q10 – působí proti únavě, zlepšuje aerobní výkonnost, podílí se na 
tvorbě energie ve všech tělesných buňkách. 

Ginkgo biloba – prokrvuje tělesné periferie, což znamená, že podporuje lepší 
prokrvování rukou a nohou. Prospívá při soustředění a prohlubuje paměť.

  ROSTLINNÉ EXTRAKTY

To nejcennější z rostlin. V koncentrované podobě  
nabízejí důležité látky, které pomáhají. Od extraktů 
očekáváme podobné účinky jako od rostlin, mohou být 
součástí například bylinných sirupů (MaxiVita Bylinné 
sirupy NaKašel, Posílení imunity, Průduškový apod.).

  STIMULANTY

Doplňky stravy na povzbuzení or-
ganizmu. Obsahují například kofein, 
guaranu, taurin, ženšen nebo  
rychlé cukry ( např. dextróza).
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  KLOUBNÍ VÝŽIVA

Představuje péči o klouby a pohybový aparát díky obsaženým látkám:

-   Glukosamin sulfát a chondroitin sulfát jsou přiro-
zenou součástí kloubních chrupavek. S přibývajícím  
věkem se schopnost organizmu syntetizovat tyto 
látky snižuje, proto je vhodné je tělu dodávat. 

-   Základní stavební hmotou všech pojivových tkání  
je kolagen. 

-   Pro jeho syntézu je velmi důležitý vitamin C, který se podílí na metabolizmu 
aminokyselin. Je nezbytný pro strukturu chrupavek, podporuje jejich správnou 
funkci a tím přispívá i k funkčnosti kloubů. 

-   Významnou složkou bývá i Boswellin, standardizovaný extrakt z rostliny Boswellia 
serrata, která díky obsaženým látkám pomáhá udržet klouby v dobrém stavu.

  NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY

V oblasti doplňků stravy se nejčastěji setkáváme s nenasycenými mastnými ky-
selinami známými pod označením omega 3. Ty se řadí mezi esenciální látky, tedy 
takové, které jsou pro tělo nezbytné k jeho činnosti, neumí si je ale samo vytvořit  
a musíme mu je dodávat. Mezi omega 3 patří:

• ALA – alfa-linolenová kyselina
• DHA – dokosahexaenová kyselina
• EPA – eikosapentaenová kyselina

Omega 3 přispívají ke správné srdeční a mozkové činnosti 
a zdravému zraku při denním příjmu 250 mg DHA denně.
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  PROBIOTIKA

Mikrobiální střevní kultury, které zvyšují imunitu, obnovují střevní peristaltiku. 
Jedná se o živé organizmy (mléčné bakterie rodů Lactobacillus), které čistí střeva 
a zbavují je škodlivých látek. Doporučují se při užívání antibiotik.

  PREBIOTIKA

Nestravitelná složka potravin podporující růst nebo aktivitu střevní mikro-
flóry. Jde o těžko stravitelné nebo nestravitelné oligosacharidy, které se v tlustém 
střevě stávají substrátem pro některé žádoucí bifidobakterie. Za nejvýznamnější  
přirozené prebiotikum je považován oligosacharid inulin (vláknina).

  ENZYMY

Bílkoviny urychlující chemické reakce v těle. V organizmu je několik tisíc druhů 
enzymů, například trávicí enzymy, které podporují trávení a vstřebávání živin  
z potravy.

  SPORTOVNÍ VÝŽIVA

Sportovní výživa je vyvinuta pro podporu organizmu ve vypja-
tých a psychicky i fyzicky vyčerpávajících situacích. Obsahuje 
proto účinné složky v koncentrované formě a naopak potla-
čuje ty látky, které na lidský organizmus působí negativně. 
Sportovní výživa je proto vhodná nejen pro sport (k čemuž ji 
její název předurčuje), ale i pro fyzicky a psychicky náročná 
povolání (manažeři, dělníci, skláři, dřevorubci apod.) i pro 
fyzicky náročnější fáze života (např. mateřská dovolená).
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JAK SPRÁVNĚ VYBÍRAT DOPLŇKY STRAVY?

Doplňků stravy na trhu najdeme celou řadu. Jak se v nich tedy vyznat a podle čeho 
vybírat? Nabízíme šestici doporučení, která pomohou:

 Výrobce – vždy se zajímejte o to, zda jde skutečně o výrobce, který dané do-
plňky přímo vyrábí ve vlastním závodě, nebo zda jde jen o někoho, kdo veškerý sor-
timent pouze přeprodává a nemá tak kontrolu nad výrobním procesem. Případně 
zda jde o oficiálního distributora dané značky pro český trh, u nějž je jasné, že je  
v těsném kontaktu s výrobcem.

 Výrobky – musí být kvalitní, obaly přehledné a musí také poskytovat veškeré 
podstatné údaje, jako je složení výrobku, jméno výrobce či distributora, ideálně  
i odkaz na webové stránky a kontakt na sídlo společnosti. 

 Suroviny – použité látky by měly být na straně výrobce prověřené tak, aby za 
jejich kvalitu mohl ručit. Spolehlivé tradiční firmy mají nastaveny kontrolní me-
chanismy a management kvality, který dohlíží nejen na kvalitu surovin, ale i jejich 
správné dávkování do jednotlivých produktů. Využívá se sofistikovaných metod 
a celých oddělení zaměřených na kvalitu.

 Tradice – čím déle výrobce na trhu se svými produkty působí, tím větší důvěru  
v něj můžete mít. Roky existence prověřily jeho doplňky stravy a dá se předpo-
kládat, že v daném oboru nasbíral cenné zkušenosti.

 Původ – jedná-li se o českého výrobce, určitě se s ním snáze domluvíte a můžete 
jeho aktivity dlouhodobě sledovat.

 Renomé a zkušenosti – dobré a účinné doplňky stravy si dělají reklamu samy. 
Zkuste se poptat ve svém okolí na zkušenosti vašich přátel, najděte si informace  
o daném výrobci, produktech či jeho aktivitách. Tak nejlépe poznáte, zda to s vámi 
a doplňky stravy myslí skutečně vážně a zodpovědně.
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   PÉČE O VNITŘNÍ JÁ
Aby byla naše cesta za zdravějším životem kompletní, je třeba myslet i na své 
vnitřní já. Na sociální vazby a kontakty, na volnočasové vyžití a uspokojení vnitř-
ních potřeb nebo duševní vyrovnanost. To vše nám pomáhá lépe zvládat každo-
denní povinnosti a vyrovnávat se se všudypřítomným stresem.

A) SOCIÁLNÍ VAZBY A KONTAKTY

Člověk je od přírody společenský tvor, který ke svému životu potřebuje úzké  
sociální kontakty, má-li být spokojený. Proto je i tato kategorie jednoznačně sou-
částí zdravého života. Přítomnost blízkých osob umocňuje naše radosti a zmír-
ňuje trápení, pomáhá nám relaxovat, vyzpovídat se, uvolnit se, prožívat něco 
společně, uvědomit si své postavení v rámci společnosti. To všechno jsou velmi 
důležité aspekty našich životů a vyplatí 
se na nich pracovat. Proto říkáte-li 
si, že jste někoho z rodiny či přátel 
dlouho neviděli, zavolejte mu. Ne-
hledejte výmluvy, proč to zrovna 
nejde, ale ozvěte se. Nedostali 
jste se s manželem či manželkou 
dlouho ven? Vyčleňte si alespoň 
jeden domácí večer pro sebe. 
Zajímejte se o starosti a radosti 
druhých, sdílejte své emoce. Právě 
to vás naplní pocitem bezpečí  
a důvěry, budete se cítit šťastní, 
dobijete baterky.

4
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B) KONÍČKY A KULTURA

Podobný efekt se dostaví i ve chvíli, uděláte-li si čas na své záliby. Každý potře-
buje nějakou chvilku pro sebe a to, co ho baví. Ať už je to návštěva kina nebo 
galerie, sport, hraní společenských her, čtení knížek, luštění křížovek, seskok  
padákem či výlet s přáteli, den s rodinou… Koníčky mívají řadu podob a vždy naší  
psychice pomohou, některé záliby pak mohou mít pozitivní vliv i na naši  
kondici. Každopádně si vyčistíme hlavu, vypustíme stres a starosti, nadechneme  
se a získáme novou energii.

C) MEDITACE, RELAXACE, ODPOČINEK

Mluvíme-li o péči o vlastní já, neměli bychom zapomenout na to, že pro zdravý 
život je dobré se také někdy zastavit a být sám. Uspořádat si myšlenky a vy-
dechnout. Jde o určitou psychohygienu, kterou odborníci doporučují podstu-
povat ideálně každý den. A je celkem jedno, jestli volíte některou z meditačních 
technik, cvičíte jógu nebo si prostě někam na chvíli zalezete a „rozjímáte“. 

Účinné mohou být například relaxační chvilky po probuzení, než se člověk vy-
praví za svými denními úkoly. Promyslete si, co všechno vás čeká, co a jak byste 
chtěli zvládnout, uklidněte se, že na to máte celý den. I před spaním si mů-
žete dopřát krátký oddych s rekapitulací toho, co se vám během dne povedlo.  
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Toužíte-li po rozšířených relaxačních a meditačních techni-
kách, inspirujte se v literatuře nebo na internetu, kde najdete 
podrobné návody. Chcete-li si dopřát i podpory doplňků 
stravy vhodných pro zklidnění organizmu, spolehněte se na 
VITAR (např. Revital L-Tryptofan).

Je-li řeč o odpočinku, nesmíme vynechat ani spánek. Spánek 
dává prostor tělu zregenerovat, načerpat síly, na pár ho-
din utlumit činnost organizmu, uvolnit svalstvo. Dostatek 
spánku bezpochyby hraje významnou roli při cestě ke zdraví. 
Jeho potřebná délka může být dost individuální, určitě ji ale  
z praxe sami vysledujete. Během dne byste se měli cítit odpočatí a ospalost by 
se měla dostavit až večer. 

Na ideálním stavu se samozřejmě výrazně podílejí i další naše činnosti, které 
jsou zmíněny v tomto průvodci na cestě za zdravějším životem, čímž se kruh 
uzavírá. Například budeme-li konzumovat sacharidy před spaním, utlumíme 
tím vyplavení růstového hormonu, který je aktivní právě během spánku,  
a naše regenerace nebude dostatečně kvalitní. Zkrátka i spánek na výživě závisí  
a jsme skutečně opět na začátku…
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VŠECHNO VÍTE? TAK HURÁ DO TOHO!
Cílem této brožurky není, a ani být nemohlo, detailní popsání všech faktorů, 
které ve výsledku vedou ke zdravějšímu životu. Základní vytyčení cesty ke 
zdraví s odpověďmi na otázku „Proč?“ v ní ale najdete. Cesty, kterou se vydá-
váme společně s vámi, a na které vám chceme pomoci. A to nejen výrobou kva-
litních doplňků stravy, kterým se ve VITARu věnujeme již více než 25 let, ale také 
poradenstvím a projekty, které pro vás chystáme a o nichž se můžete dozvědět 
na našem webu www.vitar.cz.

Míříte-li za zdravějším životem, pak určitě rádi využijete například členství  
v našem VITAR klubu nebo pomoc naší VITAR Knihy zdraví, která vám po-
může s otestováním a sledováním, jak si na své cestě vedete. Stačí každý večer 
věnovat 5 minut svého času ohlédnutí, jakou měrou jste uplynulý den pomohli 
svému zdraví. Kniha zdraví vás nepenalizuje za drobné neřesti, ani po vás nechce  
stoprocentní cílevědomost. Je to ale výborná pomůcka, která pomáhá ukazovat 
cestu i to, jakou rychlostí a kam se na ní člověk pohybuje.
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