MASZ DEPRESJĘ?
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Mózg jest zawsze zajęty i pracuje dla Ciebie. Dba o twoje myśli i ruchy,
oddech, bicie serca, zmysły, a nawet pracuje, kiedy śpisz. Mózg nigdy
nie odpoczywa. Oznacza to, że mózg wymaga stałego dopływu
„paliwa”. Rodzaj „paliwa”, które mu dostarczasz może sprawiać
ogromną różnicę w tym, jak się czujesz i jaką masz sprawność
psychiczną. Przyjmij po prostu, że to co jesz wpływa bezpośrednio na
strukturę i funkcję twojego mózgu, a wreszcie na twój nastrój.

CZY DEPRESJA ODDZIAŁYWUJE NA CIEBIE LUB NA
KOGOŚ KOGO ZNASZ?
Depresja jest powszechnym schorzeniem
psychicznym i cierpi na niąok.350 milionów
ludzi na całym świecie. Uważa się, że
będzie ona drugą najczęściej na świecie
występującą chorobą w 2020 roku. Depresja
jest związana ze zmniejszeniem wydajności,
gorszymi wynikami psychospołecznymi, a
także z obniżeniem jakości życia i pogorszeniem samopoczucia.

Szacuje się, że depresja występuje u
350 MILIONÓW LUDZI NA ŚWIECIE.
CO MOŻNA ZROBIĆ Z DEPRESJĄ?
Spożywanie wysokiej jakości produktów
zawierających dużo witamin, minerałów i
przeciwutleniaczy odżywia mózg i chroni
przed stresem oksydacyjnym. Stres oksydacyjny
jest związany z wolnymi rodnikami, które są
produkowane jako „odpadowe" produkty
uboczne reakcji organizmu z tlenem. Wolne rodniki są bardzo
szkodliwe, powodują stany zapalne i przyspieszone starzenie
organizmu i odpowiadają za rozwój wielu chorób.

JAK DIETA MOŻE WPŁYWAĆ NA MÓZG?
Niestety, podobnie jak drogi samochód, mózg może zostać
uszkodzony, jeśli dostarcza mu się paliwo kiepskiej jakości.
Jeśli substancje pochodzące z „paliwa niskiej jakości" (czyli np.
przetworzonej i rafinowanej żywności) przedostaną się do mózgu,
to są niewielkie możliwości, aby się ich pozbyć. Przykładowo, dieta
bogata w cukry rafinowane jest szkodliwa dla
mózgu. Oprócz pogorszenia równowagi
insulinowej w organizmie, tego typu
produkty wspomagają powstawanie stanów
zapalnych i stresu oksydacyjnego. Wiele
badań wykazało związek między dietą
bogatą w cukry rafinowane i upośledzeniem funkcji mózgu, a nawet
pogorszeniem stanu zakłócenia nastroju takim jak depresja.1,2,3
Przeprowadzono badania ankietowe na grupie ponad 1000 kobiet
w wieku od 20-90 lat, które odpowiedziały na pytania z zakresu
odżywiania i ogólnego stanu zdrowia. Wyniki wykazały, że u kobiet
stosujących dietę typu „zachodniego" znacznie częściej występowały
zaburzenia psychiczne, w tym depresja i stany lękowe.3

CO TO JEST DIETA TYPU "ZACHODNIEGO"?
Typowa dieta typu „zachodniego" zdefiniowana przez dietetyków
obejmuje: potrawy smażone i panierowane, żywność przetworzoną
(np. białe pieczywo, makaron i wypieki), produkty skrobiowe (np.
kukurydza, białe ziemniaki), soki o wysokiej zawartości fruktozy,
słodycze, napoje alkoholowe i piwo. 3

W JAKI SPOSÓB PROBIOTYKI POMAGAJĄ W
UTRZYMANIU DOBREGO NASTROJU
Badania wykazały, że u osób stosujących probiotyki (suplementy
zawierające pożyteczne bakterie), poziom lęku, postrzeganie stresu i
stan psychiczny uległy poprawie w porównaniu do osób, które ich nie
przyjmowały. 1

Serotonina jest neuroprzekaźnikiem (hormonem), który pomaga regulować
sen i apetyt, łagodzi nastroje i hamuje ból. Jest często nazywany „hormonem
szczęścia." Około 95% serotoniny jest produkowane w przewodzie
pokarmowym przez „dobre" bakterie w jelitach. Układ pokarmowy jest
wyłożony milionami komórek nerwowych, zwanych neuronami.
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Dobre bakterie chronią błonę śluzową jelit, zapewniając silną barierę
chroniącą przed toksynami i „złymi" bakteriami. Niektóre toksyny
wytwarzane przez „złe" bakterie przenikają do krwiobiegu, a następnie
przechodzą do mózgu, gdzie wywołują toksyczne reakcje prowadzące
do utraty pamięci i lęku.

JAK JEDZENIE WPŁYWA NA NASTRÓJ
W innych badaniach
porównano
osoby
stosujące
tradycyjną
dietę japońską lub
śródziemnomorską
z
osobami korzystającymi
z
typowej
diety
zachodniej.
Ryzyko
depresji jest o 25 - 35% wyższe u osób stosujących dietę typu
zachodniego niż u osób spożywających dietę przypominającą japońską
lub śródziemnomorską.2 Naukowcy uważają, że dieta wyższej jakości
bogata w warzywa, owoce, pełne ziarna, nieprzetworzone ryby i
owoce morze i zawierająca jedynie niewielkie ilości chudego mięsa i
nabiału przyczynia się do poprawy nastroju. Taka dieta nie zawiera
rafinowanych i przetworzonych produktów spożywczych ani cukrów
(które są typowymi składnikami diety typu „zachodniego").
Ponadto, wiele nieprzetworzonych pokarmów ulega fermentacji
i działa jak naturalny probiotyk. Niestety, często występują one
w ograniczonej ilości w naszej diecie, dlatego suplementy mogą

być użyteczną i ogólnie dostępnąalternatywą. Wybierając dobry
suplement pro- i prebiotyczny i wprowadzając go do zdrowej diety
można uzyskać poprawę nastroju, zadowolenia i wydajności!

CO MOŻESZ ZROBIĆ, ABY POZBYĆ SIĘ DEPRESJI
• Zwróć uwagę na to, jak spożycie różnych pokarmów wpływa na
twój nastrój.
• Poeksperymentuj z nowymi dietami: śródziemnomorską, japońską
lub mórz południowych.
• Wypróbuj przez dwa do trzech tygodni dietę nie zawierającą
żadnych produktów przetworzonych, skrobi i cukru.
• Uzupełnij posiłki o produkty sfermentowane takie jak kimchi, miso,
kiszona kapusta/ogórki, kombucha.
• Wyeliminuj nabiał lub produkty ziarniste z diety w przypadku
napotkania problemów z trawieniem.

STOSUJ DIGESTIVE+++

STOSUJ OMEGA+++

DIGESTIVE składa się pro- i prebiotyków oraz pełnej gamy
enzymów trawiennych. Probiotyk wprowadza do układu
pokarmowego jedną z najsilniejszych i najlepiej zbadanych
„dobrych" bakterii wspomagających zdrowie jelit i - jak już wiemy
- mózgu! Wiele osób poinformowało, że po przejściu na bardziej
zrównoważoną dietę i codziennym spożywaniu DIGESTIVE+++ czują
się znacznie lepiej zarówno fizycznie jak i emocjonalnie.

OMEGA+++ posiada kwasy tłuszczowe Omega 3,6, i 9.
Rozbudowana analiza naukowa (zwana „metaanalizą"),
obejmująca ponad 20 oddzielnych badań klinicznych w
zakresie leczenia poważnych zaburzeń depresyjnych
w różnych grupach wiekowych przeprowadzonego z
użyciem Omega-3 wykazała, że ten preparat skutecznie
poprawia nastrój i łagodzi lekkie stany depresji. 5
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OMEGA+++

Te informacje nie zostały zweryfikowane przez Agencję USA ds Żywności i Leków (FDA). Produkt ten nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, terapii ani
zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

ŹRÓDŁA
1.
2.
3.
4.
5.

Jun S Lai, Sarah Hiles, Alessandra Bisquera, Alexis J Hure, Mark McEvoy, i John Attia. Systematyczny przegląd i metaanaliza wzorców żywieniowych i depresji w populacji
dorosłych. Am J Clin Nutr 2014;99:181-97.
Psaltopoulou T, Sergentanis TN, Panagiotakos DB, Sergentanis IN, Kosti R, Scarmeas N. Dieta śródziemnomorska a udar mózgu, upośledzenie zdolności poznawczych i
depresja: Meta¬analiza. Ann Neurol 2013 Oct;74(4):580-91.
Jacka FN1, Pasco JA, Mykletun A, Williams LJ, Hodge AM, O'Reilly SL, Nicholson GC, Kotowicz MA, Berk M. Korelacja między dietą typu zachodniego i tradycyjną a
występowaniem depresji i stanów lękowych u kobiet. Am J Psychiatry. 2010 Mar;167(3):305-11.
Hallahan B, Ryan J, Hibbein JR i in. Skuteczność wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w leczeniu depresji. Brytyjski Żurnal Psychiatrii, 21.04.2016, 114.
Grosso G, Pajak A, Marventano S, Castellano S. i in. Rola kwasów tłuszczowych omega-3 w leczeniu zaburzeń depresyjnych: kompleksowa meta-analiza randomizowanych
badań klinicznych. PLoS One. 07.05.2014; 9(5):e96905.

