
Staran česnov izvleček Kyolic dokazano pomaga celiti rane

Deluje na arterije
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RASTLINE IN ZDRAVJE

Staran česnov izvle-
ček Kyolic pri srčnih 
bolnikih in bolnikih 

s sladkorno boleznijo tipa 
dva izboljša mikroprekrvi-
tev za 31 odstotkov, s tem 
pa izboljša celjenje ran. To 
so izsledki nedavne raziska-
ve, ki so jo izvedli v univer-
zitetni bolnišnici Skane uni-
verze Lund na Švedskem. 
Pri srčnih bolnikih in bol-
nikih s sladkorno boleznijo 
se rane pogosto ne celijo do-
volj hitro, ker je pri njih mo-
ten sistem mikroprekrvitve, 
ki prenaša kri iz krvnih žil v 
tkiva, zato je moten tudi pre-
tok krvi na mestu ran.

Mikroprekrvitev se nana-
ša na mrežo arteriol, kapilar 
in venul (drobnih žil, ki kapi-
lare povezujejo z večjimi žila-
mi), ki dovajajo kisik in hra-
nila iz arterij v posamezne 
celice in tkiva po telesu. Mi-
kroprekrvitev uravnava tudi 
količino krvi, ki oskrbuje tki-
vo, kar je kritični dejavnik pri 
celjenju ran.

Za udeležence dvojno sle-
pe študije, ki je bila objavlje-
na v strokovni reviji za rane 
International Wound Journal, 
so raziskovalci izbrali 122 
bolnikov z oceno tveganja 
deset po Framinghamski le-
stvici stopnje ogroženosti. S 
to lestvico ocenjujejo tvega-
nje smrti zaradi srčno-žilnih 
bolezni v naslednjih desetih 
letih. Udeležence so naključ-
no razdelili v dve skupini. 
Preizkušanci iz prve skupine 
so dvanajst mesecev uživali 
2400 miligramov Kyolica na 
dan, preizkušancem iz dru-
ge pa so dajali placebo. Na 
začetku in na koncu študije 
so vsem izmerili kožno mi-
kroprekrvitev, to je prekrvi-
tev v dermisu in tik pod po-
vršino kože, z lasersko Dop-
plerjevo anemometrijo.

HOLESTEROL, TLAK …
Preizkušancem v prvi sku-

pini se je po dvanajstih mese-
cih uživanja Kyolica izbolj-
šala mikroprekrvitev, zlas-

ti tistim s povečanim tvega-
njem za srčno-žilni dogodek, 
kot sta srčna in možganska 
kap. To je odličen izsledek, 
saj boljša mikroprekrvitev na 
območju ran preprečuje tudi 
okužbe in druge resne zaple-
te.

Kyolic je bil predmet raz-
iskav že v več kot osemsto 
študijah in znanstvenih član-
kih. Do zdaj je dokazano, da 
dobrodejno vpliva na elastič-
nost žil in endotelno delova-
nje. Podpira zdravo raven 
holesterola in krvnega tlaka, 

zmanjšuje kalcifikacijo ko-
ronarnih arterij, izboljša in-
tegriteto arterij, izboljša pre-
snovo in krepi telesno odpor-
nost.

Kyolic je ena od dveh ob-
lik staranega česnovega iz-
delka, ki imata zanesljivo do-
kazano klinično delovanje na 
arterije. S česnom pa je treba 
biti previden pri antikoagu-
lacijski terapiji, ker lahko ne-
katere njegove lastnosti po-
večajo tveganje za krvavenje, 
enako kot ingver.
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V dopolnjeni izdaji knjige 
»Zdravilna moč česna« (Miste-
riji.si; 14,90 €) je tudi sto pet-
deset česnovih receptov.

STARAN ČESNOV IZVLEČEK – KYOLIC
Prehransko dopolnilo 

Kyolic iz staranega česno-
vega izvlečka je edini 
česnov pripravek brez ne-
prijetnega vonja, tako v iz-
dihanem zraku kot pri po-
tenju. Pridobivajo ga s 
hladnim dvajsetmesečnim 
staranjem zrelih, ekološko 
pridelanih česnovih gla-
vic. V tem času se razvije-
jo edinstvene aktivne spoji-
ne, ki jih ni mogoče najti v 
drugih oblikah česna. Žve-
plove sestavine, ki dajejo 
česnu oster vonj in lahko dražijo želodec (alliin in alicin), 
se med staranjem spremenijo v blage in stabilne žveplove 
spojine, ki so brez vonja in večinoma topne v vodi.

Izdelek vsebuje trideset tablet, v eni je tisoč miligra-
mov staranega česnovega izvlečka. Priporočen dnevni 
odmerek je ena tableta, najbolje med obrokom. Kyolic je 
dosegljiv na Misteriji.si, cena je 16,90 €.


