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Zima bez 
antybiotyków

Webinar 1 ANTYBIOTYKI?

Dr Ewa Cendrowicz, www.zdrowieodpodstaw.pl

- Małe substancje chemiczne, które dostają się do każdej części naszego 
ciała

- Dostają się do krwi, potem do innych komórek

- Nie działają specyficznie (większość)

- Zabijają i dobre i złe bakterie

Jak działają antybiotyki?

Układ odpornościowy – warto o niego 
dbać

• Ochrona naszego ciała przed 
groźnymi substancjami z zewnątrz

• Zwalczanie bakterii, wirusów i 
grzybów

• Likwidacja komórek 
nowotworowych

• Naprawa ran uszkodzeń ciała

• Oczyszczanie komórek ciała z 
toksyn, resztek, niepotrzebnych już 
substancji
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POWSTAWANIE:

Szpik kostny

DOJRZEWANIE:

Grasica, śledziona

REGULACJA:

MIKROBIOM, środowisko, hormony

Gdzie powstają komórki 
odpornościowe?

- Sterylne myszy – rodzone i 
hodowane w sterylnych warunkach 
– bez bakterii jelitowych

- Szczepienie bakteriami od chorego 
pacjenta 

- Obserwacja objawów

- Mikrobiom przekazuje: alergie, 
choroby autoimmunologiczne, 
tendencję do powstawania 
nowotworów a nawet otyłość!

Badania nad mikrobiomem, jak 
wyglądają?

Czy naprawdę bakterie wpływają na 
całe nasze ciało????????

Źródło: http://www.42evolution.org/a-sens e-of-protection-is-the-immun e-system-a- means-of-extending-our-minds/
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- Dieta i styl życia dla sprawnego szpiku kostnego, śledziony i zdrowej 
grasicy 

- Dieta i styl życia dla układu odpornościowego

- Zadbaj o mikrobiom

Jak dbać odporność?

- Nieodpowiednia dieta (głównie 
cukier i produkty przetworzone)

- Stres

- Biegunki

Co zabija mikrobiom?

- Środki czystości/ konserwanty

- ANTYBIOTYKI

- Fermentacja fruktozy 
przez grzyby

- Uniemożliwia 
zagnieżdżanie bakterii w 
jelicie

- Przyczynia się do SIBO

Cukier - fruktoza
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- Konserwanty E200-299

- Utrudnione trawienie –
także przez bakterie

Żywność przetworzona

- Bakterie

Na co działają antybiotyki

- Wirusy

- Grzyby

- Alergie

- Nietolerancje

- DIETA DIETA DIETA (prebiotyki)

- Endorfiny

- Silny układ odpornościowy

- Probiotyki (dobrane indywidualnie)

Ratunek dla bakterii?
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- Minimalizujemy cukier (karmi złe bakterie, grzyby, osłabia odporność)

- Wprowadzamy prebiotyki

- Dostosowujemy dietę do stanu naszych jelit (jeśli występują gazy, 
wzdęcia – gotujemy posiłki i jemy gotowane), gdy flora jest silniejsza, 
można wprowadzić surowe produkty, które mają błonnik trudny do 
strawienia.

- Zakwaszamy żołądek produktami o niskim pH

Dieta dla mikrobiomu

prebiotyki

Jeśli nie chcesz wyrzucić 
pieniędzy w błoto, dobrze 
wybierz probiotyk.

Tańszymi probiotykami są 
produkty fermentowane 
wytwarzane w domu

Probiotyki + naturalne probiotyki
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Zniżka na kurs http://zdrowieodpodstaw.pl/jak-odbudowac-mikrobiom/

- Mikrobiom – co dla nas 
robi, jakie są jego 
zadania

- Antybiotyki – jak 
działają, jakie są różnice, 
które są 
„bezpieczniejsze” dla 
mikrobiomu

- Jak rozmawiać z 
lekarzem, żeby uchronić 
mikrobiom przed 
zniszczeniem? Jak 
wybrać wspólnie 
najlepszy antybiotyk?

Co w kursie?

- Co robić podczas 
antybiotykoterapii?

- Badanie – czy mamy 
dysbiozę? Jakie badania, 
jakie objawy, gdzie 
badanie?

- Jak dobrać probiotyk do 
objawów/ dysbiozy
podczas 
antybiotykoterapii

- Dieta po 
antybiotykoterapii (co 
jeść i co pić, żeby 
odbudować mikrobiom)

- Produkty, które 
pogorszą stan 
mikrobiomu

- Probiotyki po 
antybiotykoterapii

- Przepisy

- Sesje Q&A

http://zdrowieodpodstaw.pl/jak-odbudowac-mikrobiom/

E-book + kurs
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http://zdrowieodpodstaw.pl/jak-odbudowac-mikrobiom/

Dziękuję Wam za obecność i uwagę

http://zdrowieodpodstaw.pl/jak-odbudowac-mikrobiom/

Jeśli podobał Ci się webinar, udostępnij 


