
 

 

Jeseni in pozimi je naš imunski sistem še posebej na udaru. V tem času smo 
bolj izpostavljeni raznim prehladnim obolenjem in zato je dobro več 
pozornosti nameniti krepitvi našega imunskega sistema. 

Seveda je za odpornost dobro skrbeti vse leto. Za dobro odpornost lahko 
poskrbimo na mnogo načinov, med njimi so gotovo redna telesna aktivnost 
in gibanje na svežem zraku ter uživanje zdrave hrane, ki vsebuje veliko 
zelenjave (še posebej zeleno-listnate) in sadja (jagodičevje, granatna 
jabolka), pa tudi oreščki so dobrodošli, saj vsebujejo selen (brazilski orehi, 
pinjole) in mnoge minerale. 

• Pri kuhanju lahko zelenjavnim jedem dodajamo kurkumo, ingver, česen. 

• Sama si rada pripravim topel napitek iz ingverja, limone in žličke medu, 
po želji ingver tudi nekaj minut prevrem. 

• Lahko uživamo sok aronije (25-30 ml na dan), ki je izjemno bogat z 
antioksidanti in ima tudi sicer mnoge zdravilne učinke. 

• Zelo dober je tudi čaj iz ingverja, cimeta, klinčkov. 

 

Telo je dobro v jesensko zimskem času podpreti tudi z 
določenimi prehranskimi dodatki:  

• vitamin C (vsaj 1000 mg na dan, ob prehladu tudi do 3000 mg nekaj dni),  

• vitamin D 4000IE na dan (Sploh jeseni in pozimi ga je dobro dodajati, saj ga 
večini od nas primanjkuje. Priporočljivo pa je, da pred začetkom nadomeščanja 
preverimo njegovo vsebnost v krvi. Vitamin D je v maščobi topen vitamin in ga 
lahko tudi predoziramo, če z dodajanjem pretiravamo),  

• cink 10-20 mg na dan. 



Občasno je dobro narediti kuro s probiotiki (1-2 meseca), sploh če imamo 
prebavne težave, težave s kožo ali/in ponavljajočimi infekti. 

Sama 1 x letno (najraje spomladi) naredim 4 tedenski detox – razstrupljanje, s 
katerim okrepim imunski sistem (70 – 80% imunskega sistema se namreč skriva v 
našem črevesju). 

Tudi savna je odlična za krepitev imunskega sistema. Mnogi (sploh ajurveda 
in kitajska medicina) prisegajo na suho ščetkanje telesa, s katerim pospešimo 
cirkulacijo in pretok limfe. 

Sicer pa je dobro redno izvajati določene dihalne vaje in tehnike sproščanja, 
ki naše telo sprostijo in okrepijo. Naše telo je namreč najbolj vitalno in 
odporno, ko smo sproščeni in umirjeni. In ne pozabimo: 

• radi se imejmo ter obdajmo se z ljudmi, ki nas podpirajo, ljubijo in 
spoštujejo 

• kultivirajmo hvaležnost v srcu. Izpolnjeno srce nas krepi in radosti.  

 

 


