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Koľkokrát ste dnes mali stolicu? Raz, dvakrát, vôbec...? Nech už je vaša odpo-
veď akákoľvek, stavím sa, že ste nečakali takúto otázku hneď v úvode knihy 
pojednávajúcej o kráse. Lenže toto nie je bežná kniha o pôvabe a kráse, ktorá 
by tvrdila, že bojovať so starnutím či dosiahnutie dokonalej pleti závisí iba 
od toho, čo si natriete na povrch tela. Táto kniha je tiež o tom, čo si dáte do 
tela, lebo miestom, kde sa starnutie skutočne začína, sú práve črevá. Volám 
sa Nigma Talib, som doktorkou naturopatie a špecialistkou na estetickú 
medicínu a pacientom s problémami v oblasti zdravia a krásy pomáham už 
vyše 14 rokov na svojich klinikách v Londýne, západnom Vancouveri a New 
Yorku. Liečila som tisíce pacientov a všetci majú jednu vec spoločnú: teraz 
vyzerajú a cítia sa mladšie (a zdravšie), než by boli, keby ma nikdy nenav-
štívili. A ja dúfam, že keď dočítate túto knihu, zažijete to isté aj vy. 

ANTI-AGeING* ZvNÚTRA

Môj príbeh sa začal v roku 2001, keď som si otvorila svoju prvú ordiná-
ciu v západnom Vancouveri. Som vyštudovanou doktorkou naturopatie, 
čo znamená, že som odborníčkou na odhaľovanie pravých príčin choroby 
a ich liečenie využívaním celej škály bezpečných a účinných terapií vrátane 
akupunktúry, tradičnej čínskej medicíny, liečivých bylín, klinickej výživy, 
homeopatie, poradenstva v oblasti životného štýlu a klasickej medicíny. 

* Výraz anti-ageing (proti starnutiu) označuje metódy či produkty pomáhajúce 
spomaľovať starnutie.
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Doktori naturopatie liečia mnoho rozličných chronických ochorení, ako sú 
alergie, chronické bolesti, zažívacie problémy, hormonálna nerovnováha, 
obezita, chronická únava či menopauza – ak mám vymenovať niektoré 
z nich. Povolanie „doktor naturopatie“ sa od povolania „naturopat“, ktoré je 
bežné hlavne vo Veľkej Británii, líši. Licencovaný doktor naturopatie musí 
absolvovať bakalárske štúdium prípravných medicínskych predmetov, ktoré 
pozostáva z vyše 1200 hodín klinického vzdelávania sa, a skôr, než získa titul, 
musí získať praktické skúsenosti s liečením vyše 225 pacientov. Štúdium 
naturopatickej medicíny na najlepších akreditovaných školách pozostáva 
z podstatne vyššieho počtu hodín zameraných na výživu než na niektorých 
z najlepších amerických univerzít, dokonca možno až celosvetovo najlep-
ších, pričom rozsah štúdia v oblasti medicíny vrátane anatómie, biológie, 
fyziológie, neurológie a biochémie je porovnateľný.1

Takýto medicínsky základ znamená, že hneď ako som otvorila dvere svojej 
kliniky, začali ma navštevovať pacienti s rôznymi zdravotnými ťažkosťami. 
Opisovali mi svoje symptómy, ale nehovorili len o zdraví. Zmieňovali sa aj 
o svojom vzhľade – a z času na čas niekto poznamenal, že starne rýchlejšie, 
než by asi mal. Sťažovali sa na stratu jasu pleti, na hrubnutie kože, jemné 
linky a vrásky objavujúce sa rýchlejšie než by očakávali, prípadne si všimli 
výrazný nárast pigmentových škvŕn. Niektorí z pacientov sa dostali do štádia, 
keď poznamenali: „Nuž, starnem, čo sa dá robiť, asi by som mal/a prijať fakt, 
že vyzerám horšie, než keď som mal/a 20.“ Iní využívali rôzne kozmetické 
výplne maskujúce problémy, ktoré si všimli, domnievajúc sa, že je to ich 
jediná možnosť pokúsiť sa zmeniť to, čo sa s nimi dialo. Nesúhlasila som. 
Iste, ženy aj muži sa cítia pod tlakom, aby vyzerali mladšie, ale nepovažujem 
za zmysluplné, aby bol človek vnútorne vyčerpaný, navonok zostarnutý, ale 
všetko zastieral injekciami. Cítila som, že musí jestvovať aj niečo iné, čo by 
mohli moji pacienti pre seba urobiť.

Ukázalo sa, že som sa nemýlila. S pokračujúcou liečbou, keď sme sa 
zamerali na problémy s črevami, hormonálnu nerovnováhu či zápal, ktoré 
sa skrývajú za väčšinou zdravotných problémov, pacienti si začali všímať aj 
veľké zmeny na svojej pleti, ktorej kvalita sa zlepšila na všetkých miestach, 
na ktoré sa predtým sťažovali. Boli nadšení – a ja tiež. Nielenže som im 
pomáhala dosiahnuť optimálne zdravie, pomáhala som im tiež zastaviť čas 
a vyzerať lepšie než kedykoľvek predtým. Netrvalo dlho a o tom, čo robím, 
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začali rozprávať svojim priateľom a rodine a keď si to všimli aj manželia 
mojich pacientok, tiež ma vyhľadali! Niet divu, že svojich pacientov vnímam 
ako jednu veľkú šťastnú rodinu.

Vtedy som sa rozhodla doplniť si svoju medicínsku kvalifikáciu o estetickú 
medicínu, aby som sa stala odborníčkou na starostlivosť o pleť využívajúcou 
špecifické lekárske postupy z tejto oblasti. Cítila som, že táto kombinácia 
mi pomôže zistiť pravé príčiny, prečo ľudia starnú viac či skôr, než by mali. 
Vyhľadávalo ma stále viac pacientov a s prehlbujúcimi sa vedomosťami som 
si stále zreteľnejšie uvedomovala prepojenie medzi ich zdravotným stavom 
a pôvabom. Nakoniec som dospela k záveru, že medzi ozdravením čriev či 
zmenou stravy a stavom pleti pacienta existuje jednoznačná súvislosť. 

Ak napríklad niekto konzumoval viac mliečnych výrobkov, všimla som 
si, že pod očami mal tmavé kruhy; vyššia konzumácia alkoholu zanechávala 
na pleti jemné linky a vrásky okolo úst, nazolabiálne ryhy (nosovoperové 
ryhy – výrazné vrásky od nosných dierok k perám) a vrásky okolo očí; 
ak pacient vylúčil zo stravy lepok, okamžite sa to prejavilo na jeho tvári, 
ktorá bola menej nafúknutá a odpuchla. Tieto poznatky som kombinovala 
s tradičným čínskym čítaním tváre a pomocou toho som liečebný plán „ušila“ 
pacientovi na mieru. Vzápätí sa ukázalo, že jeho dodržovaním sa pacien-
tova pleť vyčistila a mnohé z príznakov starnutia, ktoré pacienta predtým 
znepokojovali, sa vytratili. 

Pacienti trpiaci akné, rosaceou*, problémami s pigmentáciou, unavenou, 
suchou či ovisnutou pleťou si všimli také významné zmeny, že sa ich priatelia 
a rodina začali zaujímať o to, či podstúpili nejaký zákrok. Bolo to natoľ-
ko výrazné, že som nemohla pochopiť, prečo dermatológovia nevyužívajú 
stravovacie zmeny na to, aby pôsobili na pravé príčiny v pozadí problémov 
s pleťou, alebo ich použili ako zbraň v boji so starnutím. 

Posledná časť skladačky
Považujem sa za detektíva na poli biochémie, neustále sa skôr snažím 

odhaliť pravú príčinu pacientových problémov, než aby som liečila ich 
symptómy, čo je len iný spôsob ich prekrytia náplasťou. V tomto bode 
som si uvedomila, že všetko to smerovalo k jedinej veci, ktorá je v pozadí 

* ružovka – ochorenie kože (niekedy ľudovo nazývané aj „ruža“)

Ú v o d
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predčasného starnutia – a mnohých ďalších kožných problémov, ktorými 
moji pacienti trpeli –, a tým je zlé trávenie. Možno ste teraz zostali prekvapení 
a čudujete sa, ako môže niečo, čo je hlboko vo vnútri vášho tela, veľmi ďaleko 
od pokožky tváre, vplývať na to, ako staro vyzeráte či ako zdravo pôsobí 
vaša pleť. Mňa to však neprekvapuje. Črevá sú riadiacim strediskom tela, 
sú akýmsi velínom, v ktorom sa začína zdravie a smrť. Všetko, čo sa udeje 
v črevách, sa odzrkadlí na pleti a má určujúci vplyv na to, akému zdraviu sa 
môžete tešiť. Na nasledujúcich stranách to vysvetlím podrobnejšie, takže 
teraz len stručne, aby ste vedeli, čo sa v tele deje: ak vaše črevá nefungujú 
správne a nie sú teda optimálne zdravé, pokožka nedostáva dostatok živín; 
to spôsobuje nárast zápalových molekúl v tele, ktoré priamo aj nepriamo 
útočia na kožu, čím spôsobujú predčasné starnutie a zhoršenie zápalového 
stavu pokožky ako je akné či rosacea. Nevyvážené či nezdravé črevá môžu 
tiež vplývať na mnohé hormóny v tele, čo znova vyčerpáva kožu. Stručne 
povedané, zle fungujúce črevá ovplyvňujú minimálne tri základné mecha-
nizmy riadiace to, ako rýchlo či pomaly vaša pleť a telo starnú. Zistila som, 
že ak pacient podporí zdravie čriev a obnoví dobré trávenie, čo som inicio-
vala u všetkých mojich pacientov, spomalí tým spúšťače starnutia, čo má 
fantastický účinok na pleť, zjavný mne aj mojim pacientom. 

Pre tento jav som zo začiatku nemala žiadne pomenovanie, až kým som 
jedného dňa neliečila pacientku s tráviacimi ťažkosťami. Trápila ju tiež jej 
pleť a to, ako pôsobí staršie, než by mala. „Nuž, viete, že problémy s trávením 
vedú k rýchlejšiemu starnutiu?“ opýtala som sa jej. Ona reagovala: „Chcete 
tým povedať, že ide o ‚zažívacie starnutie‘*?“ A odrazu bolo pomenovanie 
toho, čoho som bola svedkom, na svete. Kruh sa uzavrel – vedela som, čo 
to spôsobuje, ako proti tomu bojovať a odrazu som pre to mala aj názov, 
prostredníctvom ktorého to bolo pre ostatných pochopiteľnejšie. 

Odvtedy som liečila doslova ticíce pacientov na ‚zažívacie starnu-
tie‘ a som si istá, že v tomto ohľade svet krásy a zdravia na toto poza-
budol. Hovorím o zdraví preto, lebo koža nie je jediným aspektom, na 
ktorom sa prejavuje starnutie, a zlé fungovanie čriev môže byť v pozadí 
mnohých ďalších problémov, ktoré s postupným starnutím začnú trápiť 
telo. Bolesť kĺbov, priberanie v oblasti pása a brucha, rednutie vlasov, 

* predčasné starnutie v dôsledku nesprávne fungujúceho zažívania
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nespavosť, nedostatok energie či ťažký priebeh menopauzy sa môžu tiež 
spájať s nesprávne fungujúcimi črevami. Ozdravte svoje trávenie a tieto 
symptómy sa tiež zmiernia. Nečudo, že po mojej liečbe pacienti nielenže 
vyzerajú mladšie, ale hovoria, že sa tiež cítia mladší, lebo sa zlepší ich 
celkové zdravie a majú viac energie.

ANTI-AGeING ZvONKU

Znamená to, že by ste mali vyhodiť všetky pleťové krémy a už nikdy nebu-
dete potrebovať žiadnu kozmetickú starostlivosť? Nie! Najkrajšia pleť je 
výsledkom starostlivosti zvnútra aj zvonku. Starostlivosť zvonku si vyžaduje 
cielené riešenia na posilnenie a hydratovanie pleti, stimulovanie kolagénu, 
blednutie pigmentácie či redukovanie jemných rýh a vrások, ale v kombi-
nácii so starostlivosťou zvnútra sa tým vytvára dokonalé spojenie účinných 
techník. Lenže pri takom veľkom výbere pleťových mliek, sér, emulzií či 
injekcií, aké máme dnes, pričom všetky sľubujú zázraky, ako sa máme vyznať, 
ktoré z produktov sú najúčinnejšie? Neskôr vám to vysvetlím a podelím 
sa s vami o to, čo odporúčam svojim pacientom, medzi ktorými je mnoho 
svetovo uznávaných herečiek, hercov a modeliek, pre ktorých je tvár dôle-
žitou vizitkou. Som však presvedčená, že zjavne „opracovaná“ tvár – keď to 
niekto preženie s výplňami tak, že je nafúknutý ako balón, alebo to preženie 
s faceliftingom a stratí prirodzený výraz a mimiku, ktorá je súčasťou komu-
nikácie –, je „novým prejavom staroby“. A nie som sama. Stále viac mojich 
pacientov odmieta injekcie s výplňami a namiesto nich sa spolieha na anti-
ageingové metódy, ktorých výsledok je oveľa prirodzenejší, lebo pacienti 
získajú sviežu, žiariacu pleť a nestratia pritom mimiku tváre.

Podľa mňa „nová mladosť“ spočíva v čistej, žiarivej, sviežej, pevnej a pruž-
nej pleti. Ľudia často chcú svoju pleť ozdraviť, aby si pri pohľade na nich nik 
nepomyslel, že majú toľko a toľko rokov, ale naopak, aby si každý povedal: 
„Páni, ten človek celý žiari.“ Iste, možno máte pár vrások svedčiacich o tom, že 
viete žiť naplno, ale nemáte drsnú pleť či príliš ovisnutú, zvädnutú pokožku, 
textúra vašej kože je úžasná, pôsobí jasne, sviežo a nech ste akokoľvek starí, 
máte len minimálnu pigmentáciu. Chcem tým len povedať, že zatiaľ čo isté 
starnutie je prirodzené a neodvrátiteľné, som presvedčená o tom, že ak sa 
staráte o svoje zdravie dobre, predčasnému starnutiu sa dá vyhnúť.

Ú v o d
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Celé roky to tvrdím aj svojim pacientom a som nadšená, že táto kniha 
mi umožňuje podeliť sa o svoje vedomosti s oveľa širším publikom, než 
s akým sa môžem stretnúť na svojich klinikách. Vnímajte preto, prosím, 
túto knihu ako svojho domáceho osobného doktora naturopatie, nech už 
žijete kdekoľvek na svete.

ČO NÁJdeTe v KNIHe

Rady, o ktoré sa s vami podelím na nasledujúcich stranách, vám pomôžu 
presne určiť, čo spôsobuje vaše predčasné starnutie – a potom vám vysvet-
lím, ako to zvrátiť. Predstavím vám plán, ako sa zamerať na štyri hlavné 
okruhy, o ktorých som presvedčená, že stoja za symptómami zhoršeného 
zdravia a predčasného starnutia. Plán pozostáva z troch krokov: očista, 
oprava a ochrana (3 x O) s ponukou ďalšej podpory, ktorú môžete urobiť, 
ak chcete celý proces este viac urýchliť. 

•	V 1. kapitole sa plán 3 x O zameriava na správne fungovanie čriev.
•	V 3. kapitole si posvietime na zápalovú epidémiu, ktorá ohrozuje naše 

bunky.
•	 Vo 4. kapitole sa zameriame na hormonálnu nerovnováhu, ktorá spôsobuje 

to, že vyzeráme a cítime sa vyčerpane. 
•	V 5. kapitole sa dozvieme viac o starostlivosti o pleť, ktorá nemusí byť až 

taká účinná, ako sa často nesprávne domnievame.

Ako neskôr zistíte, všetky tieto okruhy sú vzájomne prepojené, preto odpo-
rúčam, aby ste si prv, než začnete so zmenami, prečítali knihu ako celok 
– a aby ste dodržiavali celý plán krok za krokom a nepokúšali sa vyberať 
a uplatňovať len niektoré rady. Na konci knihy nájdete sprievodcu, ako všetky 
rady postupne zakomponovať do svojho života. A na čo sa vlastne tie plány 
zameriavajú? Zjednodušene povedané, bojujú proti hlavným spúšťačom 
starnutia za pomoci rôznych zmien v stravovaní, životnom štýle, starost-
livosti o pleť (s dokázanými účinkami) a niektorých výživových doplnkov 
zacielených na konkrétne problémy. 

Začneme s ozdravením čriev, pretože som presvedčená, že práve v nich 
sa začína starnutie. Potom vysvetlím ako to, čo jete, môže vplývať na to, ako 
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rýchlo starnete – a čo je prekvapujúcejšie, ako aj drobné zmeny dokážu už 
o niekoľko týždňov odstrániť ryhy, vrásky či vačky pod očami.

Pohovoríme si o zápale, tichej epidémii, ktorá sa v súčasnosti tak výraz-
ne podieľa na predčasnom starnutí, a potom si posvietime na to, prečo 
kombinácia oboch vyššie zmienených faktorov môže spôsobiť hormonálnu 
nerovnováhu. 

K tomu pridám pár tajomstiev z oblasti starostlivosti o pleť, poradím ako 
zmeniť životný štýl, ktorým dokážete „zastaviť čas“, a pribalím aj stravovací 
plán na zvrátenie starnutia s chutnými receptami, ktoré zaručene zmenia 
vašu pokožku. Na nasledujúcich stranách nájdete skutočne jedinečnú anti-
ageingovú premenu, akú ste ešte nikdy nezažili!

Ú v o d



Zhrnutie:

Osem PRíZNAKOv sTARNUTIA, NA KTORé ÚČINKUJe PlÁN 3 x O 

1 jemné ryhy a vrásky
2 zvädnutá pleť
3 rôznorodé odtiene pleti
4 mastná pleť
5 zhrubnutá pleť
6 akné u dospelých
7 rosacea
8 kruhy a vačky pod očami

ŠTyRI vecI, KTORé PlÁN 3 x O dOKÁŽe:

1 zlepší správne fungovanie čriev (lebo tam sa starnutie začína)
2 odstráni zápal (čím bojuje proti starnutiu na hlbšej, bunkovej 

úrovni)
3 obnovuje hormonálnu rovnováhu a podporuje omladenie, ktoré 

moderný spôsob života rozvracia
4 predstavuje najlepšiu anti-ageingovú starostlivosť o pleť

JedeN ÚŽAsNý výsledOK

Vaše mladšie, zdravšie ja!



TRPíTe PRedČAsNým 
sTARNUTím v dôsledKU 

ZléHO TRÁveNIA?

Skôr ako sa dostaneme k tomu „ako“, povedzme si najprv „prečo“ by ste 
mali niečo zmeniť a zisťovať, akým stupňom zažívacieho starnutia trpíte. 
Symptómy, ktoré sú uvedené nižšie, predstavujú možné signály, že vaše 
črevá nefungujú tak dobre, ako by mohli. Označte všetko, čo sa na vás hodí, 
a potom si prečítajte, čo to znamená.

Test 1: Ťažkosti s trávením
(Ak vás niektorý z nasledujúcich symptómov trápi častejšie ako trikrát týžden-
ne, označte ho.)
o gastroezofagiálny (kyslý) reflux
o nafukovanie po jedle
o grganie
o zápcha
o hnačka
o plynatosť
o pálenie záhy/pokazený žalúdok/nevoľnosť
o menej než jedno vyprázdnenie (stolica) denne
o neúplné vyprázdnenie („bobková“ stolica)
o svrbenie konečníka
o nestrávené jedlo v stolici
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Test 2: Kožné problémy
(Označte to, čo sa zhoršuje rýchlejšie, než ste predpokladali, vzhľadom na 
váš vek či zvyklosti pri ošetrovaní pleti – alebo ak si myslíte, že je váš stav 
horší než u vašich rovesníkov.)
o akné
o uhry, pupienky
o nerovný povrch kože
o suchá koža
o mastná koža
o ekzém
o jemné ryhy a vrásky
o ovisnutá pleť (napríklad na sánke) 
o otvorené, zväčšené póry
o pigmentácia
o začervenanie kože
o rosacea
o hrubšia textúra pleti

Test 3: Zdravotné ťažkosti
(Označte to, čím trpíte pravidelne.)
o lámavé nechty alebo vertikálne ryhy na nechtoch 
o únava
o pocit chladu
o zahmlený mozog
o potravinové intolerancie
o časté drobné infekcie ako kašeľ a nachladnutie 
o plesňové infekcie
o bolesti kĺbov
o kŕče počas menštruácie
o nepravidelná menštruácia 
o predmenštruačný syndróm (PMS)
o problémy s nespavosťou
o pomalý úbytok hmotnosti
o chuť na sladké
o rednutie alebo vypadávanie vlasov
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o opary
o priberanie
o biely povlak na jazyku

Čo znamenajú vaše výsledky?
Čím viac symptómov ste označili, tým je vyššia pravdepodobnosť, že trpí-
te predčasným starnutím v dôsledku zle fungujúceho trávenia (zažívacím 
starnutím) – popritom je však dôležité tiež to, v ktorom teste ste označili 
najviac symptómov. 

Ak prevažujú symptómy v prvom teste, stupeň vášho zažívacieho star-
nutia je nízky... to je pomerne dobré, lebo hoci výsledky poukazujú na to, že 
vaše trávenie nie je v poriadku, jeho vplyv na zvyšok vášho tela ešte nie je 
úplne zreteľný. Ak sa zameriate na liečbu toho, čo tieto problémy spôsobuje, 
je pravdepodobné, že vaše telo ako celok tým trpieť ani nebude, navyše vás 
prestanú trápiť zažívacie ťažkosti, ktoré ste označili. 

Ak ste označili najmä symptómy z testov 1 a 2, trpíte stredným stupňom 
zažívacieho starnutia. To znamená, že kožné problémy, ktoré vás trápia, sa 
môžu spájať s rovnakými problémami, aké vám spôsobujú ťažkosti s trávením. 
Ak vyliečite svoje črevá (zažívanie) a použijete vhodné kozmetické cielené 
riešenia, všetko sa pravdepodobne úplne zmení vo váš prospech. 

Ak ste označili symptómy vo všetkých testoch, trpíte vysokým stupňom 
zažívacieho starnutia. Stav vašich čriev môže byť príčinou všetkého, čím 
trpíte, ale obzvlášť dôležité pre vás bude, aby ste absolvovali aj protizápalový 
program a postupy obnovenia hormonálnej rovnováhy. 

Ak ste označili najmä symptómy v testoch 2 a 3, stupeň zažívacieho 
starnutia, ktorým trpíte, by sa dal označiť ako nízky až stredne vysoký. Hoci 
vám vaša pleť robí starosti, je možné, že problémy vám nespôsobuje zlé 
trávenie. Môže ísť skôr o dôsledok zápalu či hormonálnej nerovnováhy alebo 
nesprávneho ošetrovania pleti. Napriek tomu navrhujem, aby ste sa riadili 
plánom na zharmonizovanie činnosti čriev, ktorý nájdete v prvej kapitole. 
Mnohí ľudia si vôbec nevšimnú, že ich črevá nefungujú optimálne, až kým 
sa nezlepší ich zdravie, lebo až vtedy zistia, ako sa správa zdravo fungujúce 
črevo a poznajú ten rozdiel.

Ak ste zväčša označili symptómy v testoch 1 a 3, trpíte stredným stupňom 
zažívacieho starnutia, ale máte šťastie, že sa to zatiaľ neprejavilo na vašej 
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pleti. Môžete za to poďakovať svojim skvelým génom, vhodnej ochrane pred 
slnkom či účinnej kozmetike, ktoré možno zmenšujú poškodenia, aké by 
ste si inak všimli. Avšak skutočnosť, že trpíte problémami s vyprázdňova-
ním či trávením, znamená, že vaše črevo nefunguje optimálne, a ak sa jeho 
činnosť zlepší, zníži sa zápal vo vašom tele a obnoví hormonálna rovnováha, 
zachováte si krásnu pleť.

Ak ste neoznačili nič, prečo ste sa potom pustili do čítania tejto knihy?! 
Venujte sa radšej niečomu inému! Vlastne nie – moderný spôsob života, ako 
uvidíte, vyvíja nepretržite tlak na celé telo a hoci ste tomu možno doteraz 
unikli, aj vy sa môžete naučiť, ako sa v budúcnosti lepšie ochrániť. 

Takže začnime tým, že si vysvetlíme, ako presne vytvárajú črevá základ 
zdravého starnutia a ako, ak nie sú zdravé, dokážu spôsobiť v tele spúšť a vy 
predčasne zostarnete. 


