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Sdílíme své úspěchy

Vstříc vitalitě a štíhlému tělu

Po úspěchu svého vlastního experimentu, díky kterému jsem odhodila natrvalo 25 kg za 4 měsíce, 
jsem se rozhodla pomáhat i ostatním, kteří, stejně jako já a moji klienti vedli a vedou nekonečný 
boj s nadváhou. Aby poznali sami sebe, naučili se jíst, dosáhli svých vysněných postav a eliminovali 
nepříjemné pocity ze zdravotních indispozicí.
  
Dosud jsme s klienty na základě rotačního programu synergie potravin odhodili natrvalo necelou tunu 
kilogramů. A proto jsem se rozhodla individuální postupy zobecnit a zpřístupnit jejich principy ostatním. 

Žádné zázračné pilulky, žádné preparáty, základem programu je skutečné jídlo a využití synergických 
efektů živin, v něm obsažených. Na prvním místě je zlepšení zdraví a kondice, přidanou hodnotou je 
spolehlivá, zdravá a trvalá redukce váhy. 

“Základem programu 
je skutečné jídlo.”

Mgr. Jaroslava Matoušková

• Kouč pro zdravé stravování
• Certifikovaný výživový poradce
• Majitelka výživové poradny Fitalita
• Autorka metody Synergie potravin

“Pokud se při čtení tohoto e-booku budete chtít na 
něco zeptat, neváhejte mi napsat. A pokud otázky mít 
nebudete, budu moc ráda, když mi napíšete, jak Vám 
e-book pomohl, co se Vám v něm líbilo a co byste ještě 
potřebovali vědět.” 

Napište na e-mail fitalita@fitalita.cz
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Zdraví a štíhlost díky aktivaci metabolismu

Co je to metabolismus

Proč se nám metabolismus zpomalil

Metabolismus. Všichni „s jistotou“ víme, co to znamená. V souvislosti s tím, jak přibíráme nebo hubneme, 
mluvíme o tom, že ho máme pomalý nebo rychlý. To je ale výsledek práce metabolismu. Co to tedy 
vlastně je? A můžeme ho poškodit nebo opravit?

Metabolismus není pouhá spalovna tuků, metabolismus je látková přeměna, úžasná tělesná laboratoř 
všech biochemických a enzymových reakcí a procesů v těle, při kterých dochází k přeměně látek a energií 
v buňkách a v živých organismech. Jde o vzájemné působení všech molekul, hormonů a přenašečů  
tvořených v mozku, střevech a tukových buňkách, které řídí rychlost toho, jak spalujeme kalorie, tedy 
energii.

Dokážete si to představit?

Když jíme, trávicí enzymy v našem zažívacím traktu štěpí jídlo.  Bílkoviny se mění na aminokyseliny, tuky 
na mastné kyseliny a sacharidy na glukózu. Každá složka je dopravována k buňkám krví a jejich příchod 
spustí chemickou reakci, která určí, jak bude výživa využita. Tedy metabolizována. Hned spálená, nebo 
uložená jako tuk nebo použita k tvorbě svalů.

Všechny metabolické procesy mohou probíhat jedním ze dvou směrů. Konstruktivně nebo destruktivně. 
V tomto případě destrukce není negativní směr. Katabolické děje znamenají destrukci – rozkládají se při 
nich větší molekuly (sacharidy, tuky, bílkoviny z potravin) a uvolňuje se palivo, které umožňuje fungování 
těla.  Díky tomuto procesu máme energii na to, abychom mohli dýchat, chodit, myslet, smát se, ale třeba 
také se připravovat na další rozvoj těla a mozku. 

Anabolické děje jsou konstruktivní – nerozkládají, ale budují. Buňky vezmou glukózu, mastné kyseliny 
a aminokyseliny získané katabolismem a promění je v tkáně – kosti, svaly, tuk. Ani jeden směr není dobře 
nebo špatně, pokud fungují v rovnováze. Potřebujeme oba, aby náš metabolismus pracoval normálně 
a my se cítili vitální a fit. Správně fungující metabolismus je výhra. Nemáme ani zažívací potíže, ani 
neřešíme problémy s tím, že ne a ne zhubnout, protože naše tělo si s tuky poradí.

A kdo v těchto procesech je účinným pomocníkem? Hormony. Mnoho hormonů ovlivňujících naši váhu se 
řadí do jedné nebo druhé kategorie. Naše hormony řídí a koordinují činnosti celého těla. Hlavním úkolem 
našeho endokrinního systému je udržovat homeostázu tak, aby tělo mělo vždy tak akorát inzulinu, 
kortizonu, hormonů štítné žlázy atd, aby mohlo dobře fungovat. Problém přichází tehdy, když máme 
konkrétního hormonu v těle příliš moc, nebo příliš málo.

Takhle to v těle funguje už miliony let. Tak proč se dneska stal z metabolismu strašák? Čím jsme si ho 
zpomalili a jak ho aktivovat, abychom se na něj přestali vymlouvat? Zpomalili jsme si ho pohodlností, 
změnou funkce jídla, špatnými stravovacími návyky, neustálými dietami.  Ale dobrou zprávu mám. 
Vhledem k tomu, že metabolismus jsou biochemické procesy, není statický a  můžeme ho změnit. Je jen 
na nás, jestli k lepšímu, nebo k horšímu.
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Jak ho aktivovat

• Dodržovat rovnováhu  mezi hlavou, výživou, pohybem a regenerací.
• Jíst střídmě a zdravě a dodržovat pravidelnost.
• Dávat tělu správné palivo ve formě vyvážené a pestré stravy.
• Chytře kombinovat potraviny, aby se maximálně využila jejich výživová hodnota.
• Dostatečně pít čistou vodu.
• Udržovat čistá střeva.
• Hýbat se.
• Otužovat se.
• Relaxovat.
• Stres, kterému se mnohdy nevyhneme, minimalizovat životním stylem, ne jídlem. 

Řešení, jak ho změnit k lepšímu, není žádným tajemstvím a je to tak trošku nuda.  Ale účinná. Pravidelná, 
zdravá, dobře nakombinovaná strava a pohyb. Tím vybudujeme svalovou hmotu a zvýšíme zastoupení 
tkáně, která v době klidu pálí energii. Jen sport ale metabolismus nezrychlí. Místo hladovění je třeba 
přejít na pravidelnou stravu. Pokud budeme jíst pravidelně, za několik týdnů, v extrémnějších případech i 
měsíců, si tělo zvykne a metabolismus přizpůsobí příjmu potravy.  Pravidelné jídlo ale není neustálé jídlo 
ani přejídání.
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Co je imunitní systém

Co ho nejvíce ovlivňuje

Imunitní systém je náš osobní ochranný systém, který každého z nás chrání před škodlivými vlivy 
nejrůznějších „jedovatých“ látek, které se dostanou do našeho těla. Imunitní systém je tvořen mnoha 
miliony imunitních buněk. Při odbourávání škodlivých látek tyto imunitní buňky vytvářejí protilátky. 
Ty zablokují postup škodlivých látek a přitom se uvolní zánětlivé látky, které podporují ochranný 
mechanismus imunitních buněk. Imunitní buňky jsou v celém těle, ve všech orgánech, v krvi i lymfatickém 
systému. Při sebemenším ohrožení tvoří protilátky. A protože škodliviny přicházejí do těla především ústy 
a střevy a pak se šíří do krevního oběhu, probíhají tyto obranné procesy téměř nepřetržitě.

Výsledky světových vědeckých studií jasně prokázaly, že určité jevy našeho způsobu života, především 
nesprávné stravovací návyky, stres, množství alkoholu a nedostatek pohybu zatěžují a oslabují funkci 
imunitního systému v mnohem větší míře, než si myslíme. Funkce imunitního systému je nejvíce 
poškozována nesprávnou stravou. Věděli jste, že náš imunitní systém neustále bdí nad naší stravou? 
Každé sousto, které vložíme do úst, rozkoušeme a polkneme imunitní buňky pečlivě kontrolují. To je jedna 
z nejtěžších úloh, kterou náš imunitní systém permanentně musí dělat. Dobrá zpráva od vědců ale zní, 
že  náš imunitní systém se dokáže zregenerovat, pokud změníme životní styl a způsob stravování tak, 
abychom přestali metabolismus víc a víc zatěžovat.

http://www.herbig.net/uploads/tx_ttipcshop/media/Poschet_Immundia__776_t.pdf

Zdraví jako výsledek posílení imunitního systému
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Proč se starat o svou výživu

Kolik toho denně sníme?  Každá potravina se skládá z milionů různých látek a každá musí být podrobena 
kontrole imunitního systému. V potravinách se nenacházejí jen živiny, ale také látky, které by nám mohly 
škodit. 

Když je imunitní systém identifikuje, musí je rozložit na jednodušší substance, které jsou pro nás 
neškodné. To je obrovská práce, tak proč ho vysilovat a ubírat mu sil na ochranu před jinými vlivy? 
S každým nevhodným jídlem je náš imunitní systém stále více zatěžován a postupně oslabován po celou 
dobu, co tyto nevhodné potraviny jíme. Musíme si uvědomit, že náš imunitní systém nás chrání před 
nemocí, proto musíme udělat všechno pro to, abychom ho zachovali zdravý a funkční. 

A proč se tedy starat o výživu? Správné fungování imunitního systému můžeme podpořit právě přísunem 
důležitých živin. Náš imunitní systém a látková přeměna pak bude řízena tím, co jíme a tím, co jíst 
nebudeme.

“Stravování ve fastfoodech, 
nadměrná konzumace 
polotovarů, hotových jídel, 
cukrovinek a alkoholu 
neprospívají ani našemu 
imunitnímu systému ani 
naší postavě.”

Proč se starat o střeva

Věděli jste, že 95 procent nemocí začíná ve špatně fungujících střevech? Opakovat, že hlavním úkolem 
trávicího ústrojí  je štěpení a vstřebávání živin z přijímané potravy je nošení dříví do lesa. Ale věděli jste, 
že kromě toho náš trávicí systém tvoří  asi 70 procent imunitního systému? Imunitní systém opevňuje 
střevní stěnu imunitními buňkami, které vyhledávají a ničí patogeny, které se snaží proniknout do našeho 
těla přes střevní výstelku. 
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Ty, kterým se to podaří, pak musí projít játry, kde je proti nim připraven další ochranný val imunitních 
buněk. A pokud se podaří vetřelcům přes něj projít a podaří se jim infikovat jiné tkáně, spustí se imunitní 
reakce celého těla. Tak proč to imunitnímu systému neulehčit a nepomoci mu, aby se patogeny přes 
střevní stěnu nedostaly dovnitř do těla?

Mozek a imunitní systém

A už jsme zase u hlavy. Některé vědecké studie prokázaly, že náš imunitní systém ovlivňuje nejen naše 
strava, ale také naše myšlenky a představy. Některé teorie tvrdí, že určité části mozku patří k imunitnímu 
systému. Všechny informace o tom, co vidíme, cítíme, slyšíme, na co myslíme a co si představujeme 
dostává náš mozek. A podle toho, co si představujeme a na co myslíme, oslabujeme nebo naopak 
posilujeme náš imunitní systém. Pokud patříme mezi ty, kteří si stále na něco stěžují, cítí se nespokojení, 
mají obavy, jsme prostě negativní, vysíláme našemu imunitnímu systému pokyn “braň se”. Imunitní 
systém je pak velmi napjatý a přetížený. A ještě škodlivější je permanentní duševní a emocionální stres, 
kterého je kolem nás všude dost i bez našich uměle vyvolávaných strachů. Proto i naše hlava, naše mysl 
může náš imunitní systém poškodit. Ale na druhou stranu i posílit. Jak? Pozitivním myšlením, regenerací, 
uvolněním a naší jasnou představou o tom,  jak bychom chtěli, aby v týmu naše obrana fungovala.

“95 % nemocí začíná
ve špatně fungujících
střevech.”
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Zdraví a štíhlost vyvolané synergií potravin

Co je to synergie potravin

Zdraví závisí na optimální funkci miliard buněk orgánů a těla jako celku. Pro všechny tyto funkce buňky 
potřebují mikrovýživové složky jako vitamíny, minerály, stopové prvky, enzymy, aminokyseliny aj. 
Dlouhodobý nedostatek těchto látek nebo porušení jejich rovnováhy může způsobit poruchu buněčné 
činnosti, což vede k mnoha zdravotním problémům. 

Výživové synergie můžeme dosáhnout nikoliv vysokými dávkami jednotlivých složek, ale jejich speciálním 
výběrem, vzájemnou kombinací a rotováním ve stravě složené ze skutečných potravin tak, aby se 
dosáhlo co nejvyššího účinku. Tak vytvoříme nejefektivnější ochranu zdraví.

“Výživové synergie 
můžeme dosáhnout 
speciálním výběrem, 
kombinací a rotací 
potravin.”
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Všechny buňky našeho těla pracují v dokonalé synergii. Tvoří tkáně, orgány, celý organizmus. Každá 
buňka zpracovává živiny, které jíme v potravě a přetváří je na energii potřebnou pro udržování života 
množstvím biochemických reakcí provázaných mezi sebou. 

Hlavním cílem  metody synergie potravin je optimalizace buněčné látkové výměny a zpětné ovlivňování 
rovnováhy živin synergií. Musí však být splněna podmínka správné aplikace zákonů výživové synergie 
a žádnou nevynechat.Podle západní medicíny jsou to čtyři zdroje bioenergie: kyslík, voda, makroživiny 
(sacharidy, bílkoviny, tuky) a mikroživiny (vitamíny, minerály, stopové prvky, aminokyseliny, enzymy).

Využitelnost živin

Makroživiny

Tuky, proteiny, sacharidy jsou energetické zdroje pro buňky. Tyto „suroviny“ se postupně štěpí na energii 
potřebnou pro další správnou činnost buněk. Buněčná energie se také využívá na tvorbu metabolitů 
aminokyselin, mastných kyselin, hormonů a různých specializovaných bílkovin, které vytváří buněčné 
struktury. Pomáhají předávat biologické zprávy mezi buňkami a tělesnými orgány, zabezpečují tělesnou 
celistvost a stabilitu a posilují obranyschopnost organizmu. Synergie pomáhá zpětně využívat výživové 
složky. Využitelnost makroživin, sacharidů, bílkovin a tuků, je obvykle vysoká. Více než 90 % množství 
obsaženého ve stráveném množství potraviny.

Mikroživiny

Absorpce a využití mikroživin, jako jsou vitamíny, minerální látky a bioaktivní fytochemikálie 
(např. flavonoidy, karotenoidy), se může velmi lišit v závislosti na stupni absorpce a využití. Prvním 
krokem k využití je uvolnění živiny a její chemická přeměna umožňující její prostup stěnou střeva. Tento 
krok je obecně nazýván biodostupnost. Živiny se uvolňují žvýkáním potravy v ústech a působením 
enzymů a po spolknutí vlivem kyselého prostředí a enzymů žaludku. Hlavní oblastí absorpce živin je 
tenké střevo, do nějž potrava ze žaludku přechází. Zde nastupují další enzymy přítomné v pankreatické 
šťávě.

http://www.spcn.cz/clanky/vedecka-podpora-moss/synergie.html

“Pořádně rozžvýkaná 
potrava je základem 
toho, jak zdraví z talíře 
přesunout do těla”
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Existuje mnoho fíglů, jak využitelnost zvýšit

Syrové nebo vařené? Významného zlepšení využitelnosti, zejména potravin rostlinného původu, můžeme 
dosáhnout vařením a mělněním potraviny. Např. syrová mrkev nebo špenát představují především 
dobrý zdroj vlákniny, po uvaření však můžeme z takové potraviny získat a využít mnohem větší podíl 
přítomných karotenoidů.

Minerální látky a další živiny jsou přítomny v potravinách v různých formách, což může ovlivnit jejich 
využitelnost. Živiny při trávení potraviny vzájemně reagují, případně reagují s dalšími složkami potravy, 
s pozitivním nebo negativním účinkem. Lepší využitelnosti můžeme dosáhnout zvýšením rozpustnosti 
živiny nebo její ochranou před inhibitory. Např. karotenoidy jsou v tuku rozpustné, takže přídavek malého 
množství tuku do pokrmu (3-5 g na porci) podstatně zvýší využitelnost karotenu. Podobně maso, které 
obsahuje dobře využitelné železo, zlepšuje absorpci železa i z jiných potravin. Využitelnost železa také 
zvyšuje (dva až třikrát) přidání vitaminu C.

Kalorie nejsou adekvátním měřítkem naší výživy

Kaloriemi jsme všichni posedlí někdy od 20. let 20. století, kdy jsme je začali počítat. Kalorie nám dodávají 
energii, ale když máme pouze energii, bez dalších výživových  složek, dlouho zdraví nezůstaneme, nebo 
spíše dlouho nepřežijeme. Proto když uvažujeme o makronutrientech, které přepočítáváme na kalorie, 
uvažujeme v intencích kvantity. Pokud se ale podíváme na mikronutrienty, nutně musíme vidět kvalitu. 

Proto i tady je třeba vidět synergii. Čím více výživových prvků kalorie obsahuje, tím je nutričně bohatší. 
A těchto kalorií se nemusíme bát, naopak, musíme je dokázat najít, zkombinovat a využít. Na co ale 
musíme zapomenout, jsou kalorie prázdné.

Výživné látky – dobrá kombinace

Buďte nanejvýš vybíraví, pokud jde o skladbu potravin. Není bílkovina jako bílkovina, zdravý tuk udržuje 
zdraví a mládí a sacharidy jsou dobré i špatné. Budete-li cenné živiny v jídle správně kombinovat, 
najdete-li si správné spojence a uzavřete s nimi výhodné spojenectví na celý život, vyhrajete. 

Které spojenectví uzavřít? Mezi spolehlivé spojence zařadíme snadno a lehce využitelné bílkoviny 
živočišného i rostlinného původu, přičemž rostlinné zdroje bílkovin budeme vhodně kombinovat se 
složenými sacharidy. Například luštěniny s celozrnným pečivem nebo fazole s rýží. Předností takové 
kombinace je vysoká využitelnost bílkovin a vysoký obsah živin. Tato kombinace pro naše tělo přináší 
vysoký obsah minerálních a balastních látek, vitamínů a bioaktivních rostlinných látek. 

Sacharidy neházejte do jednoho pytle s nálepkou “pozor jed”. Když budeme do stravy zařazovat sacharidy 
s nízkým glykemickým indexem, jako jsou ovoce, zelenina nebo celozrnné produkty z obilovin, nejen 
že neuděláme chybu, ale prospějeme našemu zdraví. Potraviny v přírodním stavu, tedy průmyslové 
nezpracované, obsahují vysoký podíl vitamínů, minerálů i balastních látek, a jsou štěpeny velmi pomalu. 
Tím udržují hladinu krevního cukru poměrně vyrovnanou, do krve je vyplavováno méně inzulinu a když si 
dáme pozor na skladbu tuků ve stravě, tukové polštářky se rozplynou.
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A pak musíte uzavřít koaliční smlouvu s tuky. Nepovažujte je za nepřátele, jen si kvalitního partnera 
vyberte. Spojte se s nenasycenými mastnými kyselinami, které ve dne v noci pilně pracují pro naše 
tělo, stávají se součástí stabilních buněčných stěn, udržují nám zdravé a pružné cévy a posilují 
obranyschopnost organismu. Do koaliční smlouvy s tuky nepatří líné tuky, nasycené mastné kyseliny. 
Sice je také spalujeme k získání energie, ale tuk, který zůstane navíc, a že ho často je více než dost, je 
přenášen do tukových buněk a ukládán.  A kde hlavně? V našich útrobách, v podobě viscerálního tuku, 
který nás ohrožuje na zdraví.

Využitelnost živin aneb 1 + 1  je víc než dvě

Pro maximální efekt je nutné vybrat vhodné kombinace živin a jejich správný vzájemný poměr. Náš 
organizmus je mnohonásobně složitější než jakýkoliv známý stroj a pořád mu vlastně tak úplně 
nerozumíme. Tělo recykluje, regeneruje, užívá a znovu využívá všechno, co je možné. Nic nepřichází 
nazmar. Toto schéma je však jen jednou stránkou synergie, protože celková úroveň účinnosti je větší, než 
bychom očekávali.

“Když nastane 
synergie, platí, 
že 1+1 > 2!

Poznání svého těla

Proč ho musíme poznat

Možná se domníváte, že své tělo znáte velmi dobře. Možná je právě pro vás ten správný čas své tělo 
poznat ještě lépe. Proč?
 
Protože systém stravování a strava ovlivňuje fungování našeho těla, každé jeho buňky, orgánu 
a systému. Když sestavíte jídelníček tak, aby odpovídal požadavkům vašeho organismu, jste schopni 
ovlivnit fungování vašeho těla prakticky ve všech směrech.
 
Jenže jak ho sestavit, když neznáte svoje vlastní tělo?

Než začnete s programem, vyplatí se vám ho poznat, protože jinak nebudete vědět, z kterých potravin si
synergické efekty zajistit, kolik máte jíst bílkovin, kolik sacharidů a kolik tuků.
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Jak to zjistíte

Co zjistíte

Tyto znalosti o našem těle dneska není obtížné získat. Po celé republice existuje řada center, v nich 
si můžete nechat tyto informace o svém těle zjistit. Je ale důležité najít si taková centra, která pracují 
s kvalitními biompendačními přístroji. Například s InBody a Max Pulse. 

Diagnostika na InBody zaručuje nejvyšší přesnost analýzy a tím pádem nedochází ke zkreslení výsledků, 
jako o ostatních bio - impedančních přístrojů. Pomocí programu „Body vision“ InBody poskytuje největší 
množství údajů o těle měřené osoby. Ten, kdo chce získat co největší množství přesných informací 
o svém těle, využije analýzu na přístroji InBody.

• Jak je výkonné vaše srdce.
• V jakém stavu máte cévy. Jsou poddajné a elastické? Neukrývají v sobě zevnitř zbytečný tuk?
• Jak pracuje váš autonomní nervový systém, který ovlivňuje  činnost všech orgánů v těle.
• Poznáte míru fyzického a psychického stresu a odolnost organismu vůči němu.
• Kolik vaše tělo ukrývá podkožního i útrobního tuku. A v jakém poměru je tuk vůči svalové hmotě.
• Ukazatel poměru pasu a boků indikuje budoucí zdravotní ohrožení.
• Zda jsou vaše svaly vyvážené a výkonné.
• Jak je na tom mineralizace vašich kostí.
• Jakou má vaše tělo schopnost termoregulace a hormonální vyváženosti.
• Jak vysoké je riziko oslabení psychické výkonnosti (paměť, učení, myšlení) a emoční stability.
• Zda a jak velkou máte schopnost bránit se stresu, a jak vysoká je vaše psychická odolnost.
• Na kolik let se vaše opravdu cítí. A jak jsou buňky vašeho těla zásobeny živinami.
• Zda máte v těle dostatek, nedostatek nebo přebytek vody.

Přesnost a kvalita zaručena špičkovým světovým výrobcem  - firmou BIOSPACE. 
První krok – můžete si najít na internetu některé z těch, která mají vybavení přístroji InBody

http://dostonasto.cz/inbody-centra/

http://www.biospace.cz/Reference.php

www.fitalita.cz

Druhý krok je snadný a trvá 60 minut – 1 minuta diagnostika a zbytek času detailní vysvětlení vašich 
výsledků.

Neriskujte už zbytečné pokusy, přestaňte ztrácet čas trápením sebe i svého těla a nezačínejte 
s hubnutím, dokud se na speciálních diagnostických přístrojích nepřesvědčíte o tom, co vaše tělo 
potřebuje.


