
Izvleček iz vej in grč iz kočevske bele 
jelke (Abies alba), patentiran kot Be-
linal, veliko močneje sprosti člo-

vekove možganske arterije kot ginko. 
Sprošča in širi žile, omogoča večji pre-
tok krvi skozi možgane in tako veča spo-
min. In močno zavira histamin in vnetja.

To so izsledki raziskave »Vpliv be-
linala na možganske arterije pri člove-
ku«, ki so jo letos končali na ljubljanski 
medicinski fakulteti. Študija je potekala 
v okviru magistrske naloge Sergeje Ho-
stnik. Somentorja sta bila profesorja z lju-
bljanske fakultete za farmacijo dr. Borut 
Štrukelj in prof. dr. Samo Kreft. Vpliv be-
linala so proučevali na izoliranih človeš-
kih možganskih arterijah.

Delovanje belinala so primerjali z 
učinki standardnega izvlečka ginka. Za 
primerjavo z njim so se odločili, ker naj 
bi ginko poleg antioksidacijskega učin-
ka deloval pozitivno tudi na kognitivne 
funkcije ter sproščal arterije. S tem naj bi 
povečal pretok krvi skozi možgane, to pa 
pripomore k izboljšanju spomina. Pred-
videvali so, da bo tudi belinal sproščal 
možganske arterije ter da je mehanizem 
njegovega delovanja povezan z delova-
njem v žilnem endoteliju. In sicer z ak-
tivacijo sistema eNOS – kar pomeni, da 
ustvarja dušikov oksid NO, ki sprošča in 
širi žile – in z zaviranjem nastajanja kisi-
kovih radikalov.

SPROŠČA ŽILE
Ugotovili so, da belinal sprošča mo-

žganske arterije, ginko pa jih krči. Pri 
sproščanju možganskih arterij se pretok 
krvi skozi možgane poveča in tako ugo-
dno deluje na spomin in druge kognitiv-
ne funkcije.

Snovi, ki sproščajo celice gladkih mi-
šic, so dušikov oksid NO, prostaciklin 
PGI2 in endotelijski hiperpolarizirajoči 
faktor EDHF. Najpomembnejše funkcije 
teh snovi so nadzor tonusa krvnih žil, pri 
čemer delujejo tako, da kot vazodilata-
torji širijo krvne žile ter da nadzirajo ad-
hezijo ali lepljenje krvnih ploščic.

Za polifenole je značilno, da poviša-
jo koncentracijo molekul, ki zmanjšuje-
jo tonus gladke mišičnine v žilni steni; 
povzročajo širjenje žil. Belinal sprošča 
žile tako, da aktivira prostaciklin PGI2 
in endotelijski faktor EDHF, ki spreminja 
membranski potencial.

Ugotovili so, da belinal tudi močno 
znižuje koncentracijo histamina. Verje-
tno je, da prepreči vezavo histamina na 
receptor in s tem njegov učinek na celi-
ce. Izvleček vej jelke bi lahko tako imel 
pomemben vpliv pri zaviranju vnetij, ki 
so začetek vseh nezdravih dogajanj v te-

lesu, in pri zaviranju alergijskih odzi-
vov.

Belinal torej zelo ugodno vpliva na 
pretok krvi skozi možgane in tako pri-
speva k izboljšanju koncentracije in spo-
mina v vseh starostih.

BELINAL BRAIN
Na podlagi raziskav in izsledkov so 

ustvarili nov izdelek Belinal Brain. V pre-
vodu: Belinal za možgane. Belinal Brain 
se bo tako pridružil druščini šestih izdel-
kov z belinalom, ki so vsi plod slovenske-
ga znanja. Belinal Superior je za upočas-
njevanje staranja, zoper stres in izgore-
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Belinal sprošča možganske 
arterije, kar poveča pretok 
krvi ter ugodno deluje na 
naše kognitivne funkcije.

RASTLINE ZA ZDRAVJE

BELINAL ZAVIRA 
RAKAVE CELICE

Na fakulteti za farmacijo je v okvi-
ru magistrske naloge Sare Lorbek po-
tekala študija in vitro, in sicer o Vplivu 
izvlečka vej bele jelke Belinal na zaviranje 
rasti človeških rakavih celic. Študija raz-
kriva vpliv belinala na rast in sposob-
nost preživetja treh človeških rakavih 
nesmrtnih celičnih linij. Uporabili so 
celično linijo raka prostate LNCaP, li-
nijo jetrnega raka HepG2 in akutno 
T-celično levkemijo linije Jurkat.

V testiranih območjih koncentra-
cij je bilo opazno zaviranje rasti raka-
vih celic linije raka prostate, raka jeter 
in levkemije. Izvleček ima torej velik 
potencial pri zaviranju rasti človeš-
kih rakavih celic. Rezultati študije so 
pokazali, da so lahko izvlečki, boga-
ti s polifenoli, zelo koristni za prepre-
čevanje nastanka rakavih obolenj. Da 
bi izvleček vključili v zdravljenje, so 
potrebne še nadaljnje raziskave.Največ polifenolov-lignanov – rastlinskih 

antioksidantov – je v grčah bele jelke.
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lost. Belinal Gluco je za zniževanje krvne-
ga sladkorja. Belinal Immuno je za hitro 
okrevanje pri prehladu in gripi ter pod-
poro imunskemu sistemu. Belinal Sport 
(recovery) je za povečanje vzdržljivosti 
in zmanjšanje utrujenosti. Belinal Skin je 
za zdravo kožo in lase. Belinal Choleste-
rol je za vzdrževanje normalne ravni ho-
lesterola v krvi. Vsi izdelki z Belinalom 
so na voljo tudi na Misteriji.si.

Tadej Rejc, vodja razvoja in raziskav 
pravi, da Belinal Brain pospeši prekrvi-
tev možganov in povečuje elastičnost 
ožilja.

»Poleg tega izvleček iz vej in grč ko-
čevske bele jelke zavira delovanje hista-
mina in tako zavira vnetne odzive v mo-
žganskih arterijah. Pripomore k zdrave-
mu staranju možganov. Kot učinkovit 
relaksant možganskih arterij in zavira-
lec vnetja lahko igra pomembno vlogo 
v prihodnjem zdravljenju in prepreče-
vanju možgansko-žilnih bolezni, kot so 
možganska kap, Alzheimerjeva bolezen 
in demenca. Izboljša kognitivne funkcije 
pri odraslih, kar pomeni večjo zbranost 
pri delu, študiju, vožnji avtomobila, leta-
la, zmanjša pa lahko tudi hiperaktivnost 
pri otrocih,« razlaga Tadej Rejc.

In katere so pravzaprav zdravilne 
učinkovine bele jelke?

V izvlečku prevladujejo različni ra-
stlinski polifenoli, ki delujejo močno si-
nergijsko. Polifenoli so rastlinski vitami-
ni in sodijo med najmočnejše antioksi-
dante. To je pravzaprav njihov imunski 
sistem. Polifenoli rastline varujejo pred 
boleznimi, škodljivci, mikrobi, plesni-
mi, ultravijoličnim sevanjem in podob-
no. Barvo dajejo temnemu sadju, vinu in 
jabolkom. Najbolj znani polifenoli so fla-
vonoidi.

BLAGODEJNI LIGNANI
V izvlečku iz vej in grč kočevske bele 

jelke je šestintrideset različnih polife-
nolov, standard izvlečka pa določa šest 
lignanov, ki so tudi polifenoli. Največ 
lignanov je v vejah, predvsem pa v gr-
čah jelke. So ustrezno majhni, da preha-
jajo iz prebavil v kri in naprej v celice in 
so ustrezno vodotopni, da vstopajo sko-
zi celične membrane. Majhne količine 
lignanov so tudi v lanenem ali sezamo-
vem semenu, bezgu, listih in cvetu kono-
plje, nekaterih žitih, listih oljke, brokoliju, 
zelju, marelicah in jagodah.

Izvleček pridobivajo le iz vej kočev-
ske bele jelke iz rednega poseka jelk, 
zanj ne pade nobeno dodatno drevo. Jel-
ke rastejo v zelo čistem okolju, niso one-
snažene s pesticidi ali s težkimi kovina-
mi. Uporabljajo najsodobnejšo vodno ek-
strakcijo, brez alkohola in drugih zdrav-
ju škodljivih topil. 

 A. Š. 

BELINAL VARUJE 
PRED SRČNO-ŽILNIMI 

BOLEZNIMI
Belinal varuje tudi pred srčno-

-žilnimi boleznimi. Pred njimi nas ta 
izvleček zaščiti po vsaj dveh meha-
nizmih. Prvič, zavre nastajanje ate-
roskleroze v žilni steni kot posledice 
nezdrave prehrane. Drugič, zmanjša 
okvare srčne mišice med pomanjka-
njem kisika zaradi srčne kapi.

Nov slovenski izdelek z izvlečkom vej iz 
kočevske bele jelke – za zdrave možgane 
– Belinal Brain. Uživamo po eno kapsulo 
dnevno. Za vzdrževanje kognitivnih funk-
cij zaužijemo eno zjutraj. Pri večjih um-
skih naporih pa jo zaužijemo eno uro pred 
»možgansko telovadbo«. Na voljo tudi na 
Misteriji.si; 30 kapsul stane 19 evrov.

F
o

to
 A

. Š
.

Zdravi mladostniki imajo izjemno 
sposobnost prebaviti skoraj vse, 
kar pojedo, v skoraj vsaki kom-

binaciji in ob katerem koli delu dneva. 
Ko so prebavni sokovi na vrhuncu svo-
je sposobnosti, celoten prebavni sistem 
deluje zelo učinkovito. Obilje klorovo-
dikove kisline in žolča lahko sterilizi-
ra trohneče stranske produkte začasnih 
preobremenitev. V tem obdobju se pre-
najedanje ali napačno prehranjevanje 
ne odrazi nujno v obliki slabe prebave. 
Tako meni v svoji knjigi Prehranske re-
šitve za 88 zdravstvenih težav (od tod 
povzemamo članek) David Rowland, 
najpomembnejši kanadski strokovnjak 
holistične, celostne prehrane.

Nekateri redki posamezniki so gensko 
blagoslovljeni z obilnim tokom prebavnih 
sokov in encimov tudi v svoji odrasli dobi. 
Pri večini drugih pa sposobnost tvorje-
nja teh vitalnih snovi z leti upada. Starejši 
ko smo, več pozornosti moramo nameniti 
prehranskim kombinacijam in temu, kdaj 
kaj pojemo.

BELJAKOVINE – SLADKOR
Beljakovine in maščobe ostanejo v že-

lodcu dolgo, tri do pet ur. Sladkorji gredo 
skozi želodec neposredno do tankega čre-
vesa, kjer se začnejo prebavljati. Kadar za-
užijemo koncentrirane beljakovine (in/ali 
maščobe) skupaj s koncentriranimi slad-
korji, želodec zadrži celoten obrok, dokler 
beljakovin ne razgradi toliko, kolikor jih 
more. Tako se sladkorji zadržijo v želod-
cu veliko dlje, kot bi bilo treba. Odzove-
jo se na drugo želodčno vsebino, fermen-
tirajo in oblikujejo pline. Če je dovolj klo-
rovodikove kisline, lahko ta nevtralizira 
razkrajajoče se stranske produkte, tako da 
se spopadamo s kar najmanj želodčnih te-
žav. Veliko ljudi, starih čez trideset, pa se 
zaradi takih kombinacij spopada s spaho-
vanjem, z napihnjenostjo, s kolcanjem in 
slabo prebavo.

Za preprečitev takih obremenjevanj 
prebavnega trakta se izogibajte kombini-


