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V com je vynimocny a aky ma dosah na zdravie a prevenciu potravinovy doplnok Ravseen  

obohateny o archeabakteriu ktora dokaze z dlhodobeho hladiska restrukturalizovat poskodenu 

DNA... 

 

 
Alzhaimer, osteoporoza, alergie, boľavé kĺby, astma, suchá pokožka, potrava pre mozog – nálada (omega 3 sú 
súčasťou šedej kôry mozgovej...výskum potvrdzuje že tam kde sú ryby na dennom jedálničku ľudia málo trpia 
depresiami), onkológia – zabraňuje rastu onkobuniek, srdcovocievny systém, cukrovka, omega 3 potrebuje očná 
sietnica k správnemu videniu, zabraňujú poškodeniu jemných cievok v oku zároveň v nich zvyšujú cirkuláciu krvi 

Príznakom  nedostatku  omega 3  je  suchá koža. 

 

Kyselina alfa-linolenová (LNA), eikosapentaenová (EPA) a dokosahexaenová (DHA) sú hlavné omega 3 nenasýtené 
mastné kyseliny. 

Keď trávime a vstrebávame LNA naše enzýmy môžu premeniť niektoré LNA do dlhších omega 3 mastných kyselín ako 
EPA a DHA. Je potrebných asi 10 LNA aby ich naše telo mohlo premeniť na EPA. LNA pochádza prevažne z potravy 
rastlinného pôvodu (ľanové semiačka, ľanový olej, vlašské orechy, mandle, listová zelenina...). Rastlinná strava len 
zriedka obsahuje EPA a DHA ktoré sa nachádzajú v rybom tuku. Výnimkou sú čerstvé morké riasy. Všetky morské 
živočíchy potrebujú tieto supernenasýtené  omega 3 tuky pre teplo a k udržaniu elastického tkaniva v studených 
vodách oceánov. 

Ľudia počas chladných dní majú taktiež zvýšenú potrebu omega 3 mastných kyselín. V 70 tych rokoch sa objavili 
pozoruhodné dôkazy o tom ako Inuiti (Eskymáci) žijúci v Grónsku netrpia žiadnymi srdcovocievnymi ochoreniami aj 
keď ich strava obsahuje veľké množstvo tukov. Vyšlo najavo že tieto tuky sú plné dlho prehliadaných omega 3 
nenasýtených mastných kyselín ktoré Inuiti získavajú z rýb a morských živočíchov. Vedcov tato informácia viedla k ich 
ďalšiemu štúdiu a prišli k poznaniu že nezdravá pokožka, artritída, poruchy imunity, depresie, infarkty a ďalšie 
ochorenia sú z nedostatku tukov typu omega 3. 

Obe skupiny esenciálnych mastných kyselín sú nutné pre život a zdravie avšak moderná strava obsahuje až príliš 
omega 6 oproti omega 3. 

Pre prevenciu je potrebný pomer omega 3 k omega 6  1:2 pre regeneráciu a liečbu 1:1. Stravovacie návyky  Európanov 
obsahujú 1:20 a v USA 1:40 !! Dalo by sa povedať že naše telá vplyvom prevahy omega 6 doslova vnútorne horia. 

Dôležitá štúdia z roku 1997 z Japonska popisuje nárast vyššie spomenutých ochorení v histórii tejto krajiny keď ľudia 
začali vo väčšej miere konzumovať tuky typu omega 6 a prispôsobovať stravu západným vzorom. 

Naši predkovia ktorí sa zaoberali lovom a zberom konzumovali približne rovnaké množstvo omega 6 a omega 3 tukov 
a tento pomer sa javí pre naše telo ako ideálny 
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