
Mnoho odborníků ovšem 
upozorňuje na  zákeřný 
vliv vnitřních toxinů, tedy 
jedů, které vyrábí náš or-
ganismus. Známe celou 
řadu nebezpečných látek, 
které náš organismus vy-
tváří, například kyselinu 
močovou, cholesterol, 
histamin a další. Ovšem 
největším zdrojem toxinů 
je naše střevo. Základním 
problémem je ten fakt, že 
v něm žijí miliardy mik-
roorganismů. Organiza-
ce tohoto mikrobiálního 
společenství se nazývá 
střevní mikrobiom.

Chaos v  tomto společen-
ství způsobuje přemnože-
ní celé řady nebezpečných 
mikrobů. Přemnožené mi-
kroorganismy vylučují ne-
bezpečné toxiny, které se 
dostávají do krve a do lym-

fy. Střevní toxiny se vytvá-
řejí a kolují v organismu 
celých 24 hodin denně, 365 
dní v roce. Mají za následek 

poruchy imunity, změny 
psychiky, únavu, zažívací 
potíže, kožní nemoci, bo-
lesti hlavy a desítky dalších 
problémů s fungováním or-
ganismu.

Druhým faktem, který 
z obsahu střeva udělá zdroj 
nebezpečných toxinů, je 
to, že střevní mikroorga-

nismy zpracovávají potra-
vu, tedy bílkoviny, cukry, 
tuky. Narušený střevní 
mikrobiom pak při trá-
vicích procesech vytváří 
z  potravin nebezpečné 
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Střevní prostředí a imunita
     –silní hráči na poli zdraví

Přírodní medicína 
má svou tisíciletou 

tradici. Já věřím, že má 
i tisíciletou budoucnost.

Velké naděje upírám 
k problémům toxinů, 

tedy látek, které 
poškozují jemný 

a složitý chod lidského 
organismu. Lidstvo již ví 
velmi mnoho o toxinech 

našeho životního 
prostředí. Vynakládá 

mnoho energie
a mnoho peněz 

k omezení škodlivého 
účinku toho, čemu 

říkáme negativní vliv 
civilizace. Sám člověk 
se vlivu toxinů brání 

prostřednictvím svého 
imunitního systému.

„NaStoleNí StřevNí 
Symbiózy je základNím 

StavebNím kameNem 
imunoaktivace a detoxikace 
organismu v každém věku.“

MUDr. Josef Jonáš

látky. V takovém případě 
je nutné, aby člověk dodr-
žoval přísné diety.

V neposlední řadě se přes 
střevo vstřebávají vitami-
ny, minerální látky i živi-
ny. Trvalo mi třicet let po-
kusů a studia slepých cest, 
než mohu ohlásit, že jsem 
s výsledkem spokojený.

Základní řešení tohoto 
problému představují by-
linné kapsle Anti-Anti B 
a stimulace imunity pre-
parátem Imunokomplex, 
který v podobě bylinného 
spreje na lihové bázi pomá-
há organismu zbavit se ne-
gativních dopadů z důvodu 
přemnožení nežádoucích 
mikroorganismů, jednoho 
z mnoha důsledků střevní 
dysmikrobie.


