
STÁLE VÍCE LIDÍ NÁRAZOVĚ 
I DLOUHODOBĚ TRÁPÍ PORUCHY 
TRÁVENÍ. MOHOU SIGNALIZOVAT 
I ONEMOCNĚNÍ, MNOHEM ČASTĚJI 
VŠAK ODBORNÉ VYŠETŘENÍ ŽÁDNOU 
ZJEVNOU PŘÍČINU NEODHALÍ. JE 
PAK PO RUCE NĚJAKÉ ŘEŠENÍ?

Každý ví, jaké to je, když začne stávkovat trá-
vicí ústrojí. Po nezvyklém nebo ledabyle připra-
veném jídle nastupují křečovité bolesti břicha, 
nevolnost, pálení žáhy či průjem. Na  těchto 
potížích se zpravidla podílejí patogenní bakterie 
a plísně, často v kombinaci s dalšími toxickými 
látkami a alergeny, jež mohou být v potravinách 
obsaženy. Výskyt trávicích těžkostí zažíváme při 
stravování mimo domov, častěji postihuje star-
ší osoby a  má na  něm podíl i  stres. Ani dnes 
medicína nedokáže najít vysvětlení pro všechny 
náhlé poruchy trávicího systému a často pro ně 
používá obecné označení „syndrom dráždivého 
tračníku“.

Náhlé i  chronické poruchy trávení provázejí 
lidstvo od  nepaměti. Již starověcí učenci znali 
řadu rostlin, jejichž účinné látky mírní různé 
projevy oněch potíží. Mezi těmito rostlinami 
hrají již více než 3000 let prim pistácie a léko-
řice. Proč právě ony? Protože v obou případech 
přinášejí úlevu rychle i spolehlivě a tlumí hned 
řadu příznaků najednou. Látky obsažené ve zmí-
něných rostlinách vykazují významný antimik-
robní účinek. Snižují tak šance choroboplod-
ných vetřelců napadnout trávicí ústrojí. Avšak 
na rozdíl od antibiotik – jak vědci vyzdvihují – 
tyto antimikrobiální účinky neovlivňují výskyt 
a funkci přirozených bakterií střevní mikrofl óry, 
naopak je zbavují nežádoucích soupeřů. 

V  současnosti samozřejmě mají účinné látky 
pistácie i  lékořice podobu standardizovaných 
a  v  lékopisech popsaných výtažků, nazvaných 
mastix a DGL. Díky tomu lze dosáhnout trvale 
požadovanou kvalitu. Pokud tedy máme citlivěj-
ší trávení, trpíme syndromem dráždivého trač-
níku nebo navštěvujeme země s nižšími hygie-
nickými standardy, může být působení extraktů 
pistácie a lékořice vítanou pomocí.
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POSILA TRÁVICÍ 
SOUSTAVY 
Delší dobu jsem příležitostně trpěla bolest-
mi břicha, nechutenstvím i průjmy, avšak 
gastroskopické ani koloskopické vyšetření 
žádnou příčinu mých potíží nezjistily. Na 
doporučení lékárnice jsem začala užívat 
přípravek GastroKit, potíže najednou usta-
ly a já se už nemusím bát sníst to, nač mám 
chuť. 

Jiřina S., 58 let

Poruchy trávení bez nálezu příčiny mohou být 
vyvolány závadnou potravinou, neznámým 
alergenem, některými léky, ale také stresem 
a dovedou člověka hodně potrápit. Doplněk 
stravy GastroKit jako jediný aktivně podpo-
ruje normální činnost celé trávicí soustavy, 
čímž úspěšně zamezuje vzniku trávicích obtí-
ží. Pokud se ale takové obtíže přece jen obje-
ví, pomůže je rychle likvidovat. Záběr účinků 
přípravku nemá alternativu v  žádném jiném 
výrobku.
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