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Zdrowe żywienie, to obecnie modny temat. Prozdrowotne diety stają się 
coraz bardziej popularne, gdyż gnębi nas plaga chorób niezakaźnych 
(Noncommunicable Diseases – NCDs), takich jak cukrzyca typu II, ze-
spół metaboliczny, niektóre nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe 

i naczyniowo-mózgowe, zaburzenia odporności, a także depresja. Jak udo-
wodniono, na wszystkie te choroby ma wpływ styl życia, a szczególnie dieta. 
Stąd poszukiwania najlepszych rozwiązań żywieniowych.

Jedni, idąc za głosem mediów i influencerów, przechodzą na diety vege, sirt, 
paleo albo keto, inni szukają indywidualnych rozwiązań, własnych predyspozycji 
genetycznych, alergii i nadwrażliwości na pokarmy.

Część z nas robi to zapobiegawczo, a część szuka ostatniej deski ratunku, 
gdy zawodzi już medycyna i farmakoterapia, a ciągle brak poprawy. Każdy 
szuka jak najlepszego rozwiązania, ale problem tkwi w naszych przyzwyczaje-
niach i braku chęci do jakichkolwiek zmian w sposobie żywienia, szczególnie 
do gotowania „od podstaw”.

Niechęć do gotowania to woda na młyn przemysłu spożywczego, w tym 
wielkich, międzynarodowych koncernów. Współczesny klient chce gotowych 
produktów – smacznych, łatwych do zrobienia, o długim terminie przydatności 
do spożycia i najlepiej tanich. Nie pyta, co jest w środku. Można więc zastępo-
wać droższe, naturalne surowce tanimi zamiennikami, poprawiać wygląd i smak 
„polepszaczami”, wydłużać trwałość za pomocą chemicznych konserwantów.

Należy to jeszcze ładnie opakować, dodać sugestywne informacje typu:. 
„zdrowe”, „tradycyjne”, „ekologiczne” i odpowiednio zareklamować. Tak po-
wstaje żywność ulta przetworzona, która z roku na rok coraz bardziej wypiera 
żywność nieprzetworzoną i przetworzoną w niewielkim stopniu.

Choroby
z lenistwa
Nie lubimy, lub nie mamy czasu gotować w domu. 
Coraz częściej sięgamy więc po gotowe potrawy, 
należące do żywności ultra przetworzonej. Z jakim 
skutkiem? Naukowcy alarmują, że cukrzyca typu II, 
zespół metaboliczny, niektóre nowotwory, choroby 
sercowo-naczyniowe i naczyniowo-mózgowe, 
zaburzenia odporności, depresja mają swoją przyczynę 
w niewłaściwym stylu życia, w tym w diecie. 

Jagoda Koniarek

Anti-aging
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Ultra przetwarzanie – co to jest?
Produkcja żywności ultra przetworzonej po-
lega na frakcjonowaniu produktów wyjścio-
wych na substancje składowe, chemicz-
nej modyfikacji tych substancji, montażu 
niezmodyfikowanych i zmodyfikowanych 
substancji spożywczych, częstym stosowaniu 
dodatków kosmetycznych oraz wyszukanych 
opakowań.

Procesy i składniki używane do produkcji 
żywności ultra przetworzonej mają na celu 
stworzenie wysoce dochodowych (niedrogie 
składniki, długi okres przydatności do spożycia, 
agresywny marketing), wygodnych (gotowych 
do spożycia), wyjątkowo smacznych (sztucz-
ne polepszacze) produktów, które wypierają 
z rynku inne grupy żywności, zwłaszcza żyw-
ność naturalną lub minimalnie przetworzoną.

Praktycznym sposobem identyfikacji ultra 
przetworzonego produktu jest sprawdzenie, 
czy lista jego składników zawiera co najmniej 
jedną pozycję charakterystyczną dla grupy 
żywności ultra przetworzonej, to znaczy sub-
stancje spożywcze nigdy lub rzadko używane 
w kuchni (takie jak syrop kukurydziany o wy-
sokiej zawartości fruktozy, oleje uwodornione 
lub zestryfikowane i hydrolizowane białka), 
lub klasy dodatków opracowanych w celu 
uczynienia produktu końcowego smacznym 
lub bardziej atrakcyjnym (takie jak aromaty, 
wzmacniacze smaku, barwniki, emulgatory, 
sole emulgujące, słodziki, zagęszczacze oraz 
środki przeciwpieniące, wypełniające, kar-
bonatyzujące, pieniące, żelujące i nabłysz-
czające).

Produkty te zawierają niewiele, jeśli w ogóle, 
nienaruszonej żywności naturalnej, są za-
zwyczaj charakterystycznie tłuste, słodkie 
lub słone, wysokoenergetyczne, pozbawione 
dobrej jakości białka, błonnika pokarmowego, 
mikroelementów, witamin i innych związków 
bioaktywnych.

Dodatki „kosmetyczne” (polepszające 
wygląd, smak, konsystencję), jak chociażby 
Polisorbat 80, skrobia modyfikowana, gluta-
minian sodu, aspartam, guma guar i zamien-
niki droższych surowców (białko i hydrolizaty 
sojowe, białka mleka), z pozoru mogą wyda-
wać się niegroźne. Być może w niewielkich 
stężeniach nie wyrządzają one zdrowemu 

organizmowi krzywdy. Jednakże w żywności 
ultra przetworzonej najczęściej występuje ich 
więcej i w większym stężeniu, co w efekcie 
ma niekorzystny wpływ na metabolizm i stan 
naszego zdrowia.

Toksyczna chemia na talerzu
Związki neoformowane (NFC) ze wzglę-
du na fakt, że są wchłaniane przez rośliny 
i zwierzęta podczas uprawy i hodowli oraz 
na złożone reakcje, które zachodzą między 
składnikami podczas przetwarzania, są spo-
tykane w wielu rodzajach żywności, jednakże 
w produktach ultra przetworzonych ich stęże-
nie jest znacząco wyższe.

Estry 3-MCPD (3-monochloropropano-1,2-
-diol), 2-MCPD (2-monochloropropano-1,2-
-diol) i estry glicydowe kwasów tłuszczowych 
(GE) są zanieczyszczeniami procesowymi 
żywności, które powstają w wysokiej tempe-
raturze stosowanej podczas rafinacji oleju (> 
200° C) – zwłaszcza na etapie dezodoryzacji. 
Obecność estrów 3-MPCD i towarzyszących 
im GE, stwierdzono w większych ilościach w ra-
finowanych olejach roślinnych. Największe 
ilości GE i estrów 3-MCPD stwierdzono w po-
wszechnie wykorzystywanym w przemyśle 
spożywczym rafinowanym oleju palmowym, 
a także w oleju kukurydzianym i kokosowym.
GE i estry MCPD występują także w: produk-
tach na bazie tłuszczów i olejów roślinnych, 
takich jak margaryna, pieczywo cukiernicze 
i wyroby ciastkarskie, krakersy, pieczywo, chip-
sy, przekąski na bazie ziemniaków, w tym frytki, 
wędzone mięso w puszkach, jak również w mle-
ko w proszku i mleko w proszku dla niemowląt 
i małych dzieci.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatycz-
ne (WWA) – 16 z nich uznano za niebezpieczne, 
w tym najbardziej znany benzo (a) piren – to na-
stępna grupa związków neoformowanych. Wy-
stępowanie WWA w zbożach i warzywach jest 
spowodowane zanieczyszczeniem środowiska. 
W produktach mięsnych i rybnych źródłem za-
nieczyszczenia są procesy termiczne: wędzenie, 
smażenie, grillowanie lub suszenie.

Niebezpieczne produkty mogące zawierać 
WWA to: oleje i tłuszcze, ziarna kakaowca i jego 
pochodne (kakao, czekolada), wędzone mięso, 
ryby i owoce morza, żywność dla dzieci i pro-

Jagoda Koniarek 
–  specjalista dietetyki 
i żywienia człowieka, 
absolwentka SGGW, 

koordynator Programu 
LEAP w ISO-LAB  

w Warszawie.
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dukty z przetworzonych zbóż. Niestety, WWA 
zawierają również preparaty (aromaty) dymu 
wędzarniczego, którymi w przemyśle zastąpio-
no tradycyjne wędzenie. Na uwagę zasługuje 
również fakt, że wysokie stężenia WWA wystę-
pują również w suplementach diety na bazie 
propolisu, mleczka pszczelego i spiruliny.

Nie sposób wymienić wszystkich miejsc ich 
występowania, ale warto pamiętać, że związki 
neoformowane w większości są neurotoksycz-
ne, genotoksyczne, rakotwórcze albo wykazują 
toksyczność reprodukcyjną i rozwojową.

Kto za tym stoi?
Dzięki wzrostowi spożycia żywności ultra 
przetworzonej wymierne korzyści odnosi 
jedynie przemysł spożywczy. My, konsu-
menci – przez lenistwo i z nieświadomość 
– sami wpędzamy się w przewlekłe cho-
roby. Tłumaczenie się, że brak nam czasu 
lub umiejętności by gotować, to wymówka 
i czyste wygodnictwo.

Żywność ultra przetworzoną serwują już 
matki niemowlakom, a wraz z dorastaniem 
jej ilość w diecie rośnie (chrupki, chipsy, płatki 
śniadaniowe, parówki, kiełbasa, zupki chiń-
skie, ciasteczka, słodkie napoje itp.). Stąd 
plaga otyłości u dzieci, wcześniejszy począ-
tek i cięższy przebieg chorób cywilizacyjnych 
lub, jak kto woli, niezakaźnych. Należy także 
oczekiwać wzrostu chorób zakaźnych, gdyż 

fatalne odżywianie wpływa na spadek od-
porność organizmu. Badania eksperymental-
ne wskazują, że ultra przetworzona żywność 
wywołuje wysoką odpowiedź glikemiczną, 
ma niski potencjał sytości (na krótko zaspo-
kaja głód) oraz tworzy środowisko jelitowe, 
które selekcjonuje drobnoustroje sprzyjające 
różnym formom chorób zapalnych. Naukowcy 
dowiedli, że wzrost jej udziału w diecie po-
woduje pogorszenie jakości odżywczej ca-
łej diety, zwiększenie otyłości, nadciśnienie, 
choroby wieńcowe i naczyniowo-mózgowe, 
dyslipidemię, zespół metaboliczny, zaburzenia 
żołądkowo-jelitowe oraz raka piersi.

Czy dla własnej zguby, a ku uciesze koncer-
nów przemysłu spożywczego, warto dalej iść 
tą drogą? Żywność ultra przetworzona już te-
raz stanowi ponad połowę całkowitej energii 
spożywanej w diecie w krajach o wysokim do-
chodzie, oraz od jednej piątej do jednej trzeciej 
w krajach o średnim dochodzie. Średni wzrost 
sprzedaży tych produktów wynosi około 1% 
rocznie w krajach o wysokim dochodzie i do 10% 
rocznie w krajach o średnim. Może więc czas się 
opamiętać i dokładnie kontrolować to co ku-
pujemy, zamawiamy i wkładamy do ust.

Trzeba jednak pamiętać, że prawie cała 
żywność jest do pewnego stopnia przetwa-
rzana, choćby przez konserwację. Jak więc 
odróżnić ultra przetworzone produkty od tych 
mniej przetworzonych?

15
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System klasyfikacji żywności NOVA
Dobry podział żywności zaproponowała mię-
dzynarodowa grupa ekspertów i naukow-
ców zajmujących się żywnością i żywieniem. 
NOVA, bo tak nazwano stworzony system, 
klasyfikacji dzieli żywność na 4 grupy.

Grupa 1 NOVA – żywność nieprzetwo-
rzona i minimalnie przetworzona
To żywność naturalna, zmieniona jedynie 
w wyniku procesów przemysłowych, takich 
jak usuwanie niejadalnych lub niepożądanych 
części, suszenie, kruszenie, mielenie, frakcjo-
nowanie, prażenie, gotowanie, pasteryza-
cja, chłodzenie, zamrażanie, umieszczanie 
w pojemnikach, pakowanie w opakowania 
próżniowe lub poddawanie fermentacji bez-
alkoholowej.

W żadnym z tych procesów nie dodaje 
się soli, cukru, olejów, tłuszczów ani innych 
substancji spożywczych do oryginalnej żyw-
ności. Ich głównym celem jest przedłuże-
nie żywotności zbóż, roślin strączkowych, 
warzyw, owoców, orzechów, mleka, mięsa 
i innych produktów spożywczych, umożliwia-
jące ich dłuższe przechowywanie, a często 
ułatwiające lub bardziej urozmaicające ich 
przygotowanie.

Grupa 2 NOVA – przetworzone dodatki 
kulinarne
Są to substancje pozyskiwane bezpośrednio 
z żywności grupy 1 lub z natury, takie jak ole-
je i tłuszcze, cukier i sól. Powstają w wyniku 
procesów przemysłowych, takich jak praso-
wanie, wirowanie, rafinacja, ekstrakcja lub 
wydobycie.

Używa się ich w domach i restauracjach 
do przyprawiania i gotowania potraw 
z żywności grupy 1, aby tworzyć urozma-
icone i smaczne dania, w tym buliony 
i zupy, sałatki, pieczywo, ciasta, słodycze 
i przetwory.

Grupa 3 NOVA – żywność przetworzona
Żywność przetworzona to produkty wytwarza-
ne przez przemysł z użyciem soli, cukru, oleju 
lub innych substancji z grupy 2, dodawanych 
do naturalnej lub minimalnie przetworzonej 
żywności z grupy 1, w celu zakonserwowania 

lub uczynienia ich smaczniejszymi. Pocho-
dzą bezpośrednio z żywności i są uznawane 
za wersje oryginalnej żywności. Zwykle są one 
spożywane jako część lub jako dodatek do po-
traw kulinarnych przyrządzonych z naturalnej 
lub minimalnie przetworzonej żywności.

Większość przetworzonej żywności ma dwa 
lub trzy składniki. Dopuszczalne są procesy 
butelkowania i puszkowania. Dodatki, które 
przedłużają trwałość produktu, chronią orygi-
nalne właściwości i zapobiegają namnażaniu 
się mikroorganizmów, mogą być stosowane 
zarówno w żywności przetworzonej, jak i wy-
soko przetworzonej, a także w przetworzonych 
składnikach kulinarnych, a rzadko w żywności 
mało przetworzonej.

Przykładami są tuńczyk w sosie własnym/
oleju, ogórki konserwowe, szparagi w wodzie 
z solą, solone śledzie.

Grupa 4 NOVA – żywność ultra  
przetworzona
Żywność ultra przetworzona powstaje w efek-
cie wykorzystania technologii i receptur, głów-
nie w ramach procesów przemysłowych. 
Mowa tu o całym szeregu procesów, stąd 
nazwa „ultra przetworzona”.

Procesy te obejmują kilka etapów i różne 
gałęzie przemysłu. Zaczyna się od frakcjono-
wania żywności na substancje: cukry, oleje 
i tłuszcze, białka, skrobie i błonnik. Substancje 
te są często otrzymywane z kilku wysokowydaj-
nych roślin (kukurydza, pszenica, soja, trzcina, 
buraki) oraz z przecierania lub mielenia tusz 
zwierząt, pochodzących zwykle z intensywnej 
hodowli. Niektóre z tych substancji są następ-
nie poddawane hydrolizie, uwodornieniu lub 
innym modyfikacjom chemicznym. Kolejne 
procesy obejmują montaż tych substancji spo-
żywczych z niewielką ilością, lub w ogóle bez, 
nieprzetworzonej żywności, przy użyciu technik 
przemysłowych, takich jak wytłaczanie, formo-
wanie i smażenie wstępne. Barwniki, aromaty, 
emulgatory i inne dodatki są dodawane, aby 
produkt końcowy był wyjątkowo smaczny. 
Proces produkcyjny kończy się na wyrafino-
wanym opakowaniu, zwykle z materiałów 
syntetycznych.

Żywność ultra przetworzona zawiera również 
dodatki z grupy 2, zwykle kilka na raz.
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Lista wrogów
Składniki charakterystyczne dla żywności 
ultra przetworzonej można podzielić na sub-
stancje spożywcze nie mające zastosowania 
kulinarnego, lub mające rzadkie zastosowa-
nie kulinarne, oraz klasy dodatków, których 
funkcją jest sprawienie, by produkt końcowy 
był smaczny lub często nadmiernie smaczny 
(„dodatki kosmetyczne”).

Substancje spożywcze, które nie mają zasto-
sowania kulinarnego lub są rzadko stosowane 
w kuchni, to różne rodzaje cukrów (fruktoza, 
syrop kukurydziany o wysokiej zawartości 
fruktozy, „koncentraty soków owocowych”, 
cukier inwertowany, maltodekstryna, dek-
stroza, laktoza), oleje modyfikowane (oleje 
uwodornione lub interestryfikowane) i źródła 
białka (hydrolizowane białka, izolat białka 
sojowego, gluten, kazeina, białko serwatkowe 
i „mięso oddzielone mechanicznie”).

Dodatki kosmetyczne stosowane wyłącznie 
do produkcji żywności ultra przetworzonej, 
to aromaty, wzmacniacze smaku, barwni-
ki, emulgatory, sole emulgujące, słodziki, 
zagęszczacze oraz środki przeciwpieniące, 
spęczniające, karbonatyzujące, pieniące, 
żelujące i glazurujące. Te dodatki maskują 
niepożądane właściwości sensoryczne wywo-
łane przez składniki, procesy lub opakowania 
stosowane w produkcji żywności ultra przetwo-
rzonej, lub też nadają produktowi końcowemu 
szczególnie atrakcyjne właściwości wizualne, 
smakowe, zapachowe i dotykowe.

Żywność ultra przetworzona to m.in. napoje 
gazowane, pakowane przekąski słodkie lub 

pikantne, czekolada, cukierki (wyroby cukier-
nicze), lody, masowo pakowane pieczywo, 
margaryny i inne produkty do smarowania, 
herbatniki, ciastka, ciasta i mieszanki do ciast, 
płatki śniadaniowe smakowe, gotowe ciasta 
i dania z makaronu, pizze; „bryłki” i „palusz-
ki” drobiowe i rybne, kiełbasy, hamburgery, 
hot dogi i inne odtworzone produkty mięs-
ne, sproszkowane i pakowane zupy „instant”, 
makarony i desery i wiele innych produktów.

Oceń, co warto kupić i jeść
Tradycyjne wzorce żywieniowe, w tym te zna-
ne z promowania długiego i zdrowego życia, 
takie jak w krajach śródziemnomorskich, Ja-
ponii i Korei, były i są oparte na potrawach 
wykonanych z różnorodnych nieprzetworzo-
nych lub minimalnie przetworzonych pro-
duktów, przygotowanych, przyprawionych 
i gotowanych z przetworzonymi składnikami 
kulinarnymi i uzupełnione przetworzoną żyw-

17

Żywność ultra przetworzona nie 
jest „prawdziwą” żywnością. 
Są to preparaty z substancji 
spożywczych modyfikowanych 
w procesach chemicznych, 
składane ze sobą oraz aromatami, 
barwnikami, emulgatorami  
i innymi dodatkami, w gotowe 
do spożycia, wyjątkowo smaczne 
produkty spożywcze i napoje. 
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nością. Do takich modeli żywieniowych powinniśmy 
wrócić, maksymalnie ograniczając lub całkowicie 
eliminując z diety żywność ultra przetworzoną. Jak 
jednak odróżnić żywność przetworzoną od ultra prze-
tworzonej, gdy chociażby chleb może być w jednej 
albo w drugiej grupie?

Identyfikowanie  
ultra przetworzonej żywności
Przemysł spożywczy nie ma obowiązku podawania 
na etykietach procesów stosowanych w celu uzyskania 
poszczególnych produktów. Utrudnia to identyfikację 
ultra przetworzonej żywności.

Oczywiście nie ma potrzeby badania każdego 
produktu, aby wiedzieć, czy należy on do grupy żyw-
ności ultra przetworzonej. Świeże warzywa, owo-
ce, ziemniaki, suszone i świeże rośliny strączkowe nie 
są poddawane ultra przetworzeniu. Tak samo mleko 
pasteryzowane i schłodzone mięso. Oleje roślinne, 
cukier i sól, które są zwykle używane w preparatach 
kulinarnych w połączeniu z nieprzetworzoną lub mini-
malnie przetworzoną żywnością, również nie są ultra 
przetworzone.

Jednak nie zawsze wiemy od razu, czy dane pro-
dukty spożywcze są poddawane ultra przetworzeniu, 
czy nie. Weźmy choćby pieczywo i płatki śniadaniowe. 
W tym przypadku rozwiązaniem jest badanie ety-
kiet, które zgodnie z prawem muszą być umieszczone 
na paczkowanych produktach spożywczych i napo-
jach. Jeżeli w składzie znajdzie się jakikolwiek składnik 
charakterystyczny dla żywności ultra przetworzonej, 
to taki produkt należy uznać za ultra przetworzony.

Jeść żeby zdrowo i długo żyć
Większość kupowanej żywności jest do pewnego stop-
nia przetworzona. Diety ograniczone jedynie do nie-
przetworzonej żywności byłyby mniej zróżnicowane 
i mniej bezpieczne. Żywność przynosi korzyści i staje 
się bardziej dostępna, gdy jest przetwarzana różnymi 
nieszkodliwymi metodami, a niektóre procesy popra-
wiają jej jakość, czego przykładem jest fermentacja. 
Tradycyjne kuchnie na całym świecie opierają się 
na potrawach przygotowanych z żywności nieprze-
tworzonej i minimalnie przetworzonej oraz przetwo-
rzonych składników kulinarnych. Problemem nie 
jest żywność przetworzona, ale ultra przetworzona 
– czwarta grupa w cytowanym powyżej systemie 
klasyfikacji żywności NOVA.

Jak sobie radzić w tej sytuacji? Należy wrócić 
do tradycyjnej kuchni i zacząć bawić się i cieszyć 
samodzielnym gotowaniem.

Warto też sprawdzić, które pokarmy (niezależ-
nie – nieprzetworzone czy przetworzone) i dodatki 
do żywności nie są dla nas wskazane ze względu 
na wywoływanie nadmiernej reakcji ze strony układu 
odpornościowego.

Okazuje się, że cechą indywidualną każdego czło-
wieka jest to, czy jego układ odpornościowy będzie 
tolerował obecność cząsteczek konkretnej żywności, 
czy będzie próbował nas przed nimi bronić. Podstawo-
wym narzędziem obrony jest mobilizacja różnych typów 
komórek układu odpornościowego, uwalnianie z nich 
prozapalnych substancji chemicznych (mediatorów stanu 
zapalnego) i w konsekwencji nasilenie stanu zapalnego.

„Próby zwalczania marchewki” nie dość, że wpro-
wadzają układ odpornościowy w stan nadmiernego 
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Dlaczego warto zrobić test MRT?

Na stronie www.leap.pl 
można zapoznać się z listą Konsultantów, oraz znaleźć 
dokładniejsze informacje na temat testu MRT i Programu LEAP.

Test MRT daje dokładne informacje o tym, jak poszczególne pokarmy 
działają na indywidualny układ odpornościowy konkretnego człowieka. 
Dzisiaj, gdy najbardziej niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia jest 
nadmierne pobudzenie i rozregulowanie układu immunologicznego, 
usuniecie dodatkowych źródeł tej dysharmonii jest niezwykle ważne.

ZADANIA PROGRAMU LEAP

Zadbaj o wewnętrzną równowagę swojego organizmu!

Eliminacja szkodzących pokarmów.
Zmniejszenie nasilenia przewlekłych stanów zapalnych.
Wprowadzenie nowego, zdrowego stylu żywienia.

pobudzenia, ale również odwracają jego uwagę 
od ataku prawdziwego wroga (bakterii, wirusa, 
grzyba), doprowadzając do spóźnionych reakcji 
obronnych.

Dobrym wyborem będzie wykonanie testu MRT 
(Mediator Release Test – Test Uwalniania Mediato-
rów), który precyzyjnie mierzy nasilenie reakcji krwi-
nek białych (komórek układu odpornościowego 
znajdujących się we krwi) na kontakt z antygenami 
konkretnego pokarmu lub substancji chemicznej. 
W wyniku takiego kontaktu, krwinki białe w różnym 
stopniu zmieniają swoją objętość, co jest efektem na-
silenia odpowiedzi zapalnej i uwalniania mediatorów 
prozapalnych. Test MRT bada komórkową reakcję 
na pokarmy, określając ilościowo stopień nasilenia 
odpowiedzi zapalnej, jednocześnie wskazując, który 
typ leukocytów reaguje. Dodatkowym atutem testu 
jest to, że wykrywa on również nadmierne reakcje 
toksyczne na chemiczne dodatki do żywności, które 
w stężeniach przyjętych za bezpieczne dla większości 
ludzi, u osób nadwrażliwych powodują uszkodzenie 
i rozpad krwinek białych.

Wynik testu informuje o produktach najgroź-
niejszych, jak i o najbezpieczniejszych, dla kon-
kretnej osoby. Daje to możliwość takiego po-
stępowania dietetycznego, które najszybciej 
i najefektywniej przyniesie zauważalną poprawę.  
Założenia Programu LEAP (Lifestyle, Eating and Per-
formance) pomagają w ułożeniu dwóch planów ży-
wieniowych. Pierwszy z nich ma na celu możliwie 
największe „odcięcie” układu odpornościowego od 
zidentyfikowanych przez niego jako wrogie składników 
diety i obniżenie natężenia stanu zapalnego. Natomiast 
drugi, to dążenie do utrzymania odpowiedzi zapalnej 
w ryzach, poprzez wprowadzenie rotacji i sezonowości 
w żywieniu. 

Jednakże wykonanie testu, porady dietetyka czy 
konsultanta, nie zastąpią wprowadzenia zmian w spo-
sobie żywienia. Jeżeli pacjent nie odwróci proporcji 
składników swojej diety i pozostanie przy wygodnej 
żywności ultra przetworzonej, to efekty terapeutyczne 
będą niewielkie lub nie będzie ich wcale. I nie będzie 
to wina testu ani dietetyka, tylko nas samych i naszych 
wyborów.                                                                         n

W punktach pobrań zagwarantowane są najwyższe standardy aseptyki, środki do dezyn-
fekcji i ochrony osobistej. Istnieje możliwość konsultacji z lekarzami i dietetykami on-line. 

Gdzie zrobić test MRT?
W Laboratorium ISO-LAB w Warszawie lub u Certyfikowanych 
Konsultantów Programu LEAP w całej Polsce.




