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     Odborníci už opätovne v tomto období varujú, že na Slovensko prichádza obávaná 
chrípková sezóna, kedy na nás každodenne striehnu vírusy zo všetkých strán 
 - chorí kolegovia, rodina, deti v škole, priatelia, známi, ale aj neznámi ľudia na ulici a sú 
skúškou našej imunity.  
 
     Tá je pritom práve v zimnom období oslabená v dôsledku zníženého príjmu vitamínov 
z čerstvého ovocia a zeleniny, nedostatku slnečných lúčov, či nízkymi teplotami.  Dopĺňanie 
vitamínov a minerálov má svoj význam najmä v tomto období. 
  
Väčšina z nás však na svoju imunitu dostatočne namyslí, až keď je neskoro. Lebo keď 
choroba prepukne, na užívanie vitamínov už nie je ten správny čas.  
Aj keď nám vitamíny počas choroby pomôžu rýchlejšie sa zotaviť, nevyliečia nás a nezostáva 
iné, než počkať, kým chrípka odznie.  
 
Je známy fakt, že aj keď spotrebujeme veľké množstvo vitamínov naraz, naše telo si z nich 
vezme len toľko, koľko v daný čas dokáže spracovať. Ostatné bez úžitku z tela vylúči. 
Preto je zbytočné užívať počas choroby veľké množstvá vitamínov.  
 
Hladiny vitamínov je potrebné do organizmu dostávať pravidelne v odporúčaných 
denných dávkach už v predstihu, aby sme organizmus pripravili na zvýšené nároky 
a podporili imunitu počas chrípkového obdobia. Vtedy je ich pôsobenie v organizme 
efektívne.  
  
Vitamíny a minerály prospievajú nášmu organizmu nie len na zvýšenie imunity, ale majú 
pozitívny vplyv na celý organizmus.  
 
Selén chráni napríklad cievny systém a bunky pred pôsobením voľných radikálov a pomáha 
tak obmedziť škodlivé vplyvy prostredia. 
Vitamín A, C, biotín a niacín zlepšujú stav pleti.  
Vitamín D, K, vápnik, magnézium a mangán sú dôležité pri tvorbe pevných kostí.  
 
Aj preto dnes, milí profesori a spolužiaci, si vás dovoľujeme pohostiť misami ovocia 
a zeleniny – plnými vitamínov a minerálov, a ďalších dôležitých látok.  
Príroda nás v tomto roku bohato obdarila mnohými druhmi najmä ovocia. Maše mamy majú 
plné ruky práce s ich spracovaním do kompótov, džemov a iných  dobrôt, ale aj otcovia sa 
tešia, že im zostane  do sklenených fliaš.  
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