
S
pojenie „potravinová
intolerancia“ sa za-
čína skloňovať vo
všetkých pádoch. Čo
sa však za touto civi-

lizačnou diagnózou ukrýva?
„Potravinová intolerancia na-
stáva, ak má telo problémy s
trávením určitého druhu po-
travín alebo niektorých látok
obsiahnutých v potravinách.
Často trvá veľmi dlho, než člo-
vek zistí, aké jedlo mu robí
práve ťažkosti. Je to tým, že
príznaky sa môžu prejaviť s
odstupom aj viacerých hodín,
resp. 1-2 dní maximálne 3 dni.
Zároveň ich trvanie môže byť
niekoľko hodín prípadne až do
ďalšieho dňa, niekedy dlhšie.
Môže sa totiž jednať nielen o
samotné potraviny, ale tiež o
rôzne konzervanty,“ vysvetľu-
je MUDr. Daniela Balcová,
špecialista v odbore vnútorné
lekárstvo a vedúca lekárka od-
delenia optimálnej výživy a re-
gulácie hmotnosti Kliniky En-
vy v Košiciach, kde sa poskytu-
jú služby nielen v oblasti krásy,
ale aj zdravia. Novinkou na kli-
nike je práve interné oddelenie
a oddelenie optimálnej výživy
a regulácie hmotnosti posky-
tujúce riešenia súvisiace so
zdravotnými ťažkosťami v
rámci daných odborov.

Podľa slov a skúseností od-
borníčky MUDr. Balcovej pat-
ria medzi najčastejšie prejavy
potravinovej intolerancie
akné, stavy úzkosti, hnačka,
astma, bolesti hlavy, migrény,
bronchitída, celiakia, depresia,
gastritída, hyperaktivita, chro-
nický únavový syndróm, nad-
váha, nadúvanie, neplodnosť,
nespavosť, potenie, oslabená
imunita, porucha pozornosti,
problémy s váhou, zápcha,
svrbenie kože, zadržiavanie
vody v tele, zápal kĺbov, zápa-
lové ochorenia čreva. Ak sa te-
da u vás objavujú tieto symp-
tómy,  je čas podstúpiť: 

TESTY POTRAVINOVEJ 
INTOLERANCIE

Tieto špeciálne testy odha-
lia potraviny alebo látky v po-
travinách, s ktorými má telo
problém pri trávení a ktoré sa
prejavujú v podobe nežiadu-
cich intolerantných príznakov.
„Na základe získaných výsled-
kov z krvi, ktoré vám budú in-
terpretované odborným le-
károm, klientovi poskytneme
rozpis jednotlivých  intolero-
vaných potravín a ich nahra-
denie tolerovanými. Po elimi-
načnom režime intolerované
potraviny skúsime  vrátiť do
jedálnička v presne určenom
režime,“ vysvetľuje doktorka
Balcová z Kliniky Envy.

Vďaka výnimočnej spolu-
práci Kliniky Envy s Union ZP,
majú poistenci tejto zdravot-
nej poisťovne možnosť využiť
benefit - na test potravinovej
intolerancie poskytuje čiasto-
čný príspevok. Poistenec, kto-
rý má záujem o uvedený test,
požiada svojho všeobecného
lekára o výmenný lístok na vy-
šetrenie potravinovej ne-
znášanlivosti a objedná sa na
telefónnom čísle Kliniky Envy.
Má možnosť vybrať si typ tes-
tu, ktorý mu vyhovuje a do-
platí sumu, zníženú o 70 €.
Momentálne sú na Klinike En-
vy dostupné dva druhy testov
na potravinové intolerancie:
Test na 44 potravín a na 200+
potravín.

NUTRIGENOMIKA
V súvislosti s potravinami

sa začína objavovať pojem
nutrigenomika. Ide o moderné
odvetvie, ktoré skúma špeci-
fické potreby tela na základe
DNA a aj tieto testy môžete
podstúpiť na Klinike Envy. „Po-
mocou testov spoznáte vlast-
nú genetickú zostavu a získa-
te odporúčania ohľadom stra-
vovania, životosprávy a ži-
votného štýlu. Dodržaním
odporúčaní je možné pred-
chádzať civilizačným choro-
bám alebo dokonca aj schud-
núť. Je  dokázané, že v 80 % sa
dá mnohým chorobám stra-
vovaním predísť, napr. cuk-
rovke, obezite, infarktu myo-
kardu, mŕtvici, alebo vysoké-
mu krvnému tlaku,“ objasňu-
je renomovaná špecialistka na
dietológiu.

GENTEST PREMIUM
Tento nutrigenomický test

patri medzi jeden z najrozsiah-
lejších na svete, ktorý skúma
až 70 genetických variant. Je-

ho obšírne zameranie a dô-
kladné skúmanie poskytuje
výsledky, vďaka ktorým je 
možno predchádzať rôznym
civilizačným ochoreniam a
obezite. Doktorka Balcová
však odporúča tento test aj
tým pacientom, ktorí preko-
nali infarkt myokardu, cievnu
mozgovú príhodu, no aj ich ro-
dinným príslušníkom, ktorí
majú tendenciu k týmto cho-
robám. „Test je tiež vhodný
pre ženy užívajúce antikon-
cepciu, no aj pre tie v období
pred menopauzou, pretože
vie nájsť sklon k poruchám
metabolizmu ešte pred ich
prejavením sa klinicky alebo
laboratórne.“ vymenúva od-
borníčka potenciálne a
vhodné skupiny na test Gen-
test Premium, ktorý vie  svoji-
mi výsledkami nápomocný aj
pri neplodnosti či počas gravi-
dity v úprave životosprávy.

GENTEST SLIM  
Je nutrigenomický test

určený tým, ktorí chcú efektív-
ne a na základe génov – vlast-
nej DNA schudnúť. Udáva sa,
že genetika má až v 40 - 70 %
vplyv na vznik obezity. 

Vďaka výsledkom  získate
komplexnú analýzu DNA – do-
stanete akúsi „knihu DNA“- 80
stranový akčný plán zdravia
prispôsobený vašej DNA a 
iným faktorom. Súčasťou je
preventívny plán pre pred-
chádzanie ochorení – napr.
kardiovaskulárnych ochorení,
osteoporózy, atď. Test tiež
určí individuálne nutričné po-
treby na základe DNA profilu,
odporučí stravu a životný štýl,
detailný zoznam živín a veľko-
sť porcií. A od tohto okamihu
si už budete na tanieri servíro-
vať len zdravie.
www.envyklinika.sk
www.vedakrasy.sk   
recepcia@envyclinic.sk 
kontakt: 0911 671 666
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Zdravo sa stravujete, no napriek tomu vás trápia zažívacie ťažkosti ako
pocit plnosti či nafúknuté brucho?  Skúšate jednu diétu za druhou, no ru-
čička na váhe stále neklesá? Najvyšší čas začať intenzívne a efektívne riešiť
tento problém. Možno patríte k vysokému percentu ľudí, ktoré trápi po-
travinová intolerancia či dokonca alergia. Táto novodobá civilizačná diag-
nóza má totiž napriek  neobmedzenému prísunu informácií o (ne) zdra-
vých potravinách neustále stúpajúcu krivku.

Ste to čo jete – doprajte si zdravie na tanieri

MUDr. Daniela Balcová
špecialista v odbore
vnútorné lekárstvo, ve-
die oddelenie optimálnej
výživy a regulácie hmot-
nosti.

Vzor testu na intoleranciu potravín 200 +.

Priebeh vyšetrenia MUDr. Balcovej na oddelení optimálnej výživy Kliniky ENVY
v Košiciach. 


