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PREHRANSKI DODATKI

»Navdušenci nad 
zdravim na-
činom življe-

nja že več desetletij govori-
jo: ›Si, kar ješ.‹ A se motijo. 
Nismo, kar jemo – smo, kar 
naše telo vsrka. Še tako ka-
kovostna hrana ne more pri-
nesti zdravja, če nam manjka 
želodčna kislina, klorovodi-
kova kislina ali HCl. Telo 
ne more vsrkati hranil, ki so 
ključna za zdravje, če pre-
bavila uničujemo z anta-
cidi. Ali pa če imamo bolj 
malo želodčne kisline. Ali 
če smo si želodec uničili s 
hitro in predelano hrano, al-
koholom, tobakom, stresom 
in zdravili oziroma mamili,« 
v knjigi Vzemite zdravje v 
svoje roke (Misteriji.si, 24,90 
€) opozarja avtorica Elaine 
Hollingsworth.

Pomanjkanje želodčne ki-
sline lahko povzročijo tudi 
antibiotiki, pasivno kajenje, 
uživanje veliko žit, vegetari-
janstvo, staranje, izjemno al-
kalen način prehrane. Že-
lodčna kislina je, čeprav se 
tega ne zavedamo, ključna 
za naše zdravje. Je tako moč-
na, da lahko najbolj žilav zre-
zek v eni uri spremeni v mes-
no juho. Pomanjkanje kisline 
povzroči težave s prebavo, 
pomanjkljivo vsrkavanje hra-
nil in neprijetne znake, kot so 
napihnjenost, zgaga, vetro-
vi in spahovanje. Ker je tako 

malo svarilnih znakov, lahko 
zaradi pomanjkljivega vsrka-
vanja hranilnih snovi leta in 
leta stradamo.

In posledice?
Krhke kosti, degenerativ-

ne bolezni, akutna in kronič-
na vnetja zaradi klic, ki bi jih 
želodčna kislina zlahka uni-
čila, če bi je bilo dovolj. Ter 
rakava obolenja. Če nimamo 
dovolj želodčne kisline, smo 
lahek plen salmonele, kolere, 
griže, tifusa, tuberkuloze, za-
jedavcev.

UGOTAVLJANJE 
POMANJKANJA

Lahko se odločimo za 
analizo mineralov v laseh, s 
katero merijo raven makro-
mineralov in mineralov v sle-
deh. Če nam primanjkuje več 
mineralov, zlasti kalcija, cin-
ka in železa – katere telo sla-
bo vsrkava, če v želodcu ni 
dovolj kisline –, obstaja verje-
tnost pomanjkanja kisline.

Pri drugi preiskavi ugo-
tavljajo kemično sestavo bla-
ta, pri čemer so pozorni na 
neprebavljene beljakovine. 
Pomanjkanje želodčne kisli-
ne lahko prepozna tudi dob-
ro izurjen iridolog.

Naslednji metodi pravimo 
»preizkusi in če te ne peče, jo 

potrebuješ«. Med obrokom 
pogoltnemo tableto HCl. Če 
imamo dovolj kisline, nas bo 
v želodcu malce peklo. Teža-
vo zlahka odpravimo, če za-
užijemo veliko vode. Tega 

preizkusa ne smejo opraviti 
ljudje s peptično razjedo ali 
tisti, ki jemljejo protivnetna 
zdravila, vključno z aspiri-
nom, ibuprofenom, kortiko
steroidi, indocinom, butazo-
lidinom ali drugimi nestero-
idnimi protivnetnimi zdravi-
li. Vsa protivnetna zdravila 
lahko povzročijo krvavitve v 
želodcu in čire. Če poleg tega 
jemljemo še HCl, je tveganje 
toliko večje.

SAMOTESTIRANJE
Hollingsworthova pri-

poroča, da zdravljenje zač-
nemo z eno kapsulo betaina 
HCl, ki jo zaužijemo med pr-
vimi grižljaji obroka. Če nas 
ne peče, vzamemo naslednjič 
dve kapsuli. Če v želodcu ni-
mamo pekočega občutka, od-
merek spet povečamo čez ne-
kaj dni, dodatne kapsule pa 
zaužijemo med preostankom 
obroka. Če na primer v že-
lodcu zaznamo občutek to-
plote šele pri petih kapsu-
lah, potem pri vsakem enako 
obilnem obroku zaužijemo 
štiri kapsule. Ko se bo želo-
dec »popravil«, jih bomo pot-
rebovali manj.

Kadar nadomestno jema-
nje HCl ne pride v poštev, si 
lahko pomagamo z jabolčnim 
kisom. Žlička kisa v kozarcu 
vode, pol ure pred obrokom, 
pogosto odpravi nekatere ali 
celo vse simptome. A. Š. 

Nismo, kar jemo – smo, kar naše telo vsrka!

Betain HCl je posebna formula 
z betainom HCl in pepsinom. 
Priporočen dnevni odmerek je 
ena kapsula med vsakim glav-
nim obrokom s požirkom vode, 
torej tri kapsule na dan. Ne je-
mljemo na prazen želodec in če 
imamo razjede na želodcu ali 
dvanajstniku. Pakiranje vsebu-
je sto dvajset kapsul, kar zados-
tuje za štirideset dni, cena je 
24,91 evra. Na voljo na  
Misteriji.si.


