Z upravljanjem mikrobov v črevesju do zdravja
Svetovna novost mikrobiom management predstavlja »ozdravitev« odnosa mikrobov v črevesju z gostiteljem - človekom na ravni posameznika za preventivo in izboljšanje zdravja. Gre za edinstveni program, ki so ga razvili pri iBIOM-u. Najprej z najsodobnejšimi laboratorijskimi preiskavami ugotovijo stanje našega mikrobioma, se pravi, katere bakterije imamo v črevesju, koliko jih je, kakšna so razmerja med njimi, kako
delujejo in kakšne potencialne bolezni lahko povzročajo, ter ali so v medsebojni kompeticiji – tekmovanju ali sodelovanju.
S strokovnjaki z iBIOM-a, ki se z različnimi mikrobiomi ukvarjajo že 20 let,
smo se pogovarjali o tem, kako mikrobiom
vpliva na naše zdravje in kako si lahko
pomagamo z vzpostavitvijo pravega ravnovesja bakterij v našem črevesju. Trenutno
lahko vsak osebno izkusi, kakšne težave
povzroča koronavirus, predstavljajte si,
kako je to lahko šele zahtevno pri analizi
mikrobioma, saj sestava le tega predstavlja
vsaj nekaj trilijonov bakterij.
Najprej, če pojasnite, kaj je
mikrobiom?
Mikrobiom predstavlja vse mikrobe, to
so bakterije, arheje, pa tudi virusi, praživali
in glive, ki naselijo naše telo. V telesu in
na njem imamo vsaj toliko mikrobov kot
celic. Z mikrobi najbolj naseljen del našega
telesa je črevesje, ki vsebuje kar 95 % vseh
mikrobov v našem telesu.

nih raziskav v svetu, in poznavanja vaših
bakterij do potankosti, pripravimo osebno
knjigo 'Priročnik za dosego vašega zdravja
s pomočjo mikrobioma'. Ta osebna knjiga
predstavlja temeljne podatke vašega mikrobioma, izvid, ki je podlaga za upravljanje stanja mikrobioma in vsebuje konkretne predloge, katero hrano je potrebno
uživati, da boste spodbudili k razraščanju
točno tiste dobre bakterije, ki jih imate
premalo ali nič, a jih nujno potrebujete za
varovanje svojega zdravja. »Rešili« se boste
tudi slabih, zdravju škodljivih bakterij oz.
patobiontov, da bo vaš mikrobiom postopoma prešel v ravnovesje in bo tako poskrbel
za vaše zdravje.
V osebni knjigi so zapisani tudi koraki
postopne sanacije mikrobioma. Predvsem
so pomembni letni preventivni pregledi, ki so »rentgen« vašega zdravstvenega
stanja. Nikakor si ne predstavljamo, da

šale ali čisto odpravile psihične težave, kot
so dolgotrajna živčnost, depresija, anksioznost, tudi imunski sistem je začel bistveno bolje delovati ter kronične dihalne
težave, nespečnost, artritis in ponavljajoča
se vaginalna vnetja, intolerance in alergije
ter krči zaradi ledvičnih kamnov so izginili.
Le zdrav mikrobiom pomeni zdravo
telo – kaj to pomeni?
Čeprav je velika večina mikroorganizmov pomembnih za naše zdravje in
sestavljajo t.i. dober mikrobiom, lahko pod
določenimi pogoji v mikrobiomu nastane
neravnovesje. Ob manjšem neravnovesju
posameznik še ne opazi težav, če nadaljuje
z enakim življenjskim slogom, pa se to neravnovesje lahko poveča in posredno vpliva
na razvoj različnih simptomov in znakov,
od enostavnih prebavnih težav, napenjanja,
slabosti in bolečin v trebuhu, do izredno
zahtevnih kroničnih obolenj kot je npr.
karcinom prebavil itd.
Kako pridemo do zdravega
mikrobioma?
Vsak izmed nas ima drugačen mikrobiom. Pri tem je znano, da niti enojajčna
dvojčka nimata enakega mikrobioma.
Sestava mikrobioma ljudi z določeno
kronično boleznijo predstavlja še dodatno razliko od ostalih. Če želimo vplivati
na mikrobe in z njimi upravljati tako, da
bomo imeli čim več dobrih in čim manj
slabih mikrobov, je edina prava rešitev
celosten in personaliziran pristop kar
se tiče diete in sloga življenja. Najprej je
treba s pomočjo laboratorijske preiskave
iBIOM izvedeti, v kakšnem stanju je vaš
mikrobiom. Nato strokovnjaki iz iBIOM-a
pripravimo nasvete, kako sanirati mikrobiom, da bi se lahko uspešno zoperstavili
zdravstvenim težavam ali jih s pomočjo
programa iBIOM celo preprečili.

Mikrobiom vpliva na delovanje prebavil, prebavo hrane, proizvodnjo vitaminov, uravnavanje apetita, imunski sitem, razvoj možganov, učenje
in spomin. Neravnovesje mikrobov
lahko pripomore k prezgodnjemu
pojavu in poteku razvoja kroničnih
bolezni, kot so arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen (diabetes tipa
1 in 2), dislipoproteinemije, srčno in
možgansko žilne bolezni, multipla
skleroza, depresije, alergije, astma,
avtizem in rak debelega črevesja.

Kaj omogoča preiskava mikrobioma?
Ta preiskava omogoča zaznati 1000krat več vrst bakterij kot je to mogoče s
klasičnimi metodami. Ker je teh podatkov
res ogromno, jih je potrebno še računalniško statistično obdelati. Nato za vas pri
iBIOM-u, na podlagi najnovejših znanstve-

ne peljemo avta na tehnični pregled, a na
sebe nikakor ne smemo pozabiti, saj smo
sofisticiran »stroj«.
Nudite pa tudi prehranski načrt?
Pri iBIOM-u nudimo tudi resnično
učinkovit personalziran prehranski načrt
za zdrav življenjski slog »Zdrava prehrana
iBIOM«. Pripravljen je na podlagi rezultatov laboratorijskih preiskav iBIOM o
mikrobih v vašem črevesju (mikrobiomu)
ter vaših osebnih prehranskih posebnosti
(npr. kulturne, verske nazorne, zdravstvene). Tako je popolnoma prilagojen vašemu
telesu in ima zato za vaše telo neprecenljivo vrednost.
Pomagali ste številnim s slabo
imunostjo.
iBIOM obišče največ oseb s prebavnimi težavami, boleznimi izraženimi na
črevesju in s slabo imunostjo. A ne le njim,
pomagali smo odpraviti številne težave, kot
so sindrom razdražljivega črevesja, zaprtja,
driske, napihnjenost, bistveno so se izbolj-

Za več informacij nas pokličite na 041 825 182, pišite na mojmikrobiom@ibiom.eu ali si poglejte našo spletno stran www.iBIOM.eu Priključite se našemu programu in deležni boste brezplačne podpore v vseh korakih do dosega vašega zdravja.

Zakaj ni dovolj, če uživamo
fermentirano hrano in probiotike?
Kako pa vemo, da potrebujemo probiotik? V preiskavi iBIOM ugotavljamo, točno
katere probiotike in če sploh, jih vaše telo
potrebuje. Poleg tega probiotik, če ga bi
resnično potrebovali, sploh ni nujno, da
lahko uspeva v vašem črevesju. Vedno je
prvo potrebno poskrbeti za »štalco«, potem
pa bo »kravca« veselo dajala mleko. Pri tem
je potrebno poudariti, da za učinkovito
spremembo vašega mikrobioma ni dovolj
le uživanje fermentirane prehrane, ki vsebuje probiotike. Tu gre le za nekaj deset vrst
bakterij, v črevesju pa jih imamo 500 do
1.000 vrst. S pomočjo iBIOM preiskave pogledamo čisto vse te bakterije in ugotovimo,
katere od omenjenih bakterij so škodljive

Zakaj diete ne delujejo ali
delujejo le do določene mere?
Vsi nismo univerzalni. Zaradi
različnih črevesnih mikrobnih
skupnosti vsakdo drugače doživlja
prehrano. Za učinkovito upravljanje
svojega mikrobioma, da se bo
spremenil iz trenutnega v želenega,
je izredno pomembno, da če
želite resnično individualizirano,
personalizirano prehrano ter za
vaše telo zdrav življenjski slog, je
iBIOM edini, ki vam lahko resnično
pomaga. Zmanjšala se bo količina
slabih, zdravju škodljivih bakterij, da
bo vaš mikrobiom postopoma prešel
v ravnovesje in bo tako poskrbel za
vaše zdravje. Pomagamo upravljati
vaše bakterije. Prek bakterij in
njihovih produktov lahko vplivamo
na vaše zdravje in pojav morebitnih
dednih bolezni. Pomagali smo že
okoli 200 posameznikom, pri katerih
so bile različne diete neuspešne.

in se jih je potrebno znebiti, katerih je
premalo/preveč in katerih sploh ni. Takrat
je treba pripraviti plan, kako jih naseliti.
Če določenega mikroba ni, tisto delo ni opravljeno, npr. določen vitamin ni sintetiziran, kar vpliva na telo, saj ta vitamin nujno
potrebuje za normalno delovanje. Po naših
izkušnjah potrebuje probiotično terapijo le
okoli 1-2 % naših preiskovancev. Bolj pogosto pa priporočamo fermentirano hrano.

Popust za bralce Družine!
iBIOM nudi 10 % popust za preiskavo Mikrobiom
management Vesna in Perun do začetka julija ter
brezplačni telefonski posvet na tel. št. 041 825 182.
Ob klicu le spomnite na popust, ki smo ga podarili.

