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Evolúcia človeka

Čo sme jedli a robili pred 2.5 miliónmi rokov?



Kľúčové body zlomu v evolúcii

Pred 1.6 milióna rokov Pred 10.000 rokmi



Nemá význam hovoriť 
o modernej výžive, 
životospráve či 
regenerácii, pokiaľ  
sa na ne nepozeráme 
cez stravovanie a život 
človeka homo za jeho 
celú históriu 
existencie. 



Ako trénovali, stravovali 
sa a regenerovali 
Grécko-Rímsky 
vojaci?

A aké výkony 
dosahovali?



Čo je to 
regenerácia 
a prečo 
sa niekto 
dožije 
extrémne
dlhého 
veku, zatiaľ 
čo iní nie? Rekord 122r.



Najdôležitejší výživový princíp

Slow Food 



Nie ústa a žalúdok, ale bunky 
konzumujú potravu, ktorú zjeme
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Bojová úloha na celú kariéru

Tukový 
metabolizmus



Vaša armáda buniek 
riadená hormónmi

Armáda buniek

Elitné jednotky  
imunita

Generál - leptin

Generálporučík - inzulín

Ostatné hormóny - dôstojníci

Riadiace 
stredisko - mozog



Efektívne nástroje regenerácie

Okrem správne 
fungujúcej
hormonálnej 
sústavy



Čo bolo cieľom mojej dizertačnej práce
či rozvetvené aminokyseliny BCAA (Branched-Chain Amino Acids), majú 
pozitívny vplyv na niektoré antropometrické parametre u vybraných skupín 
vrcholových športovcov mužov vo volejbale a basketbale,

overiť nutričnú intervenciu rozvetvených aminokyselín BCAA aj pomocou 
niektorých vybraných biochemických markérov z krvného séra.
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Výsledky práce sa dajú zhrnúť 
do nasledovných zistení

( 1.( dôslednou suplementáciou BCAA je možné dosiahnuť zmeny v niektorých 
antropometrických parametroch (zvýšenie objemu svalovej hmoty za súčasného 
zníženia obsahu podkožného tuku)
( 2.(dôslednou suplementáciou BCAA je možné pozitívne ovplyvniť aj hladinu 
vybraných biochemických markerov nutričného stavu športovcov (albumín, 
prealbumín, cholesterol), ktoré zohrávajú dôležitú úlohu aj v procesoch skorej 
regenerácie
( 3.(navrhované nutričné intervencie (suplementácia BCAA, jedálny lístok), 
zanechali pozitívne zmeny v niektorých antropometrických parametroch telesnej 
stavby vybraných skupín vrcholových športovcov (znížený celkový aj viscerálny 
tuk, zníženie obvodu pás a boky, zvýšená aktívna telesná hmota a masa bunkovej 
hmoty)



Každodenný pomocník na 
ceste za lepšou verziou 
samého seba. Spoznajte 
biologicky čistý výživový 
doplnok, ktorého 
zloženie zatiaľ nemá na 
svete konkurenciu. 
Prečo je Wellness 
Protein taký unikátny?

Slovenský v
ýrobok



Po fyziologickej stránke ho charakterizuje obsah 
proteínov s postupným využívaním aminokyselín 
(Long-Term-Fuel). Aby sme tento efekt zabezpečili, 
Wellness Protein má nasledovné parametre:

65% bielkovín (srvátkový proteínový koncentrát, 
vaječný bielok, mliečny proteínový koncentrát)
13% tukov (z toho 10% MCT tuky)
12% sacharidov (zdroj vláknina inulín a proteínové 
koncentráty)
obohatený o aminokyseliny BCAA (5,5 %), glutamín 
(4,5 %), vitamín C, B6, E, chróm a zinok
prírodné sladidlo stévia a prírodné arómy
neobsahuje sóju, cukor a žiadne syntetické arómy 
či sladidlá

Zloženie Wellness Proteinu



Zloženie WELLNESS PROTEINU 
srvátkový proteínový koncentrát, 
sušený vaječný bielok, mliečny 
proteínový koncentrát, MCT tuky, 
inulín, L-glutamín, zmes aminokyselín 
BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín), 
zahusťovadlo: guarová guma, 
enzýmy, vitamín C (kys.L-askorbová), 
vit.E (DL-α-tokoferylacetát), vitamín B6, 
mliečnan zinočnatý, sladidlo: stévia 
(glykozidy steviolu), chróm pikolinát



Čo by ste mali o Wellness Proteine vedieť
Proteín je navrhnutý tak, aby dosahoval špecifické fyziologické účinky na 
organizmus konzumenta. Ide o výživový doplnok vhodný nie len pre športovcov, 
ale aj pre aktívnych ľudí a jeho jednotlivé zložky napomáhajú:

udržiavať nízky glykemický index (vyrovnaná hladina cukru v krvi)
zvyšovať imunitu organizmu (kokosový olej, vláknina, vitamíny, 
minerály)
urýchľovať proces regenerácie organizmu (pozitívne ovplyvňuje 
procesy regenerácie v deň tréningu ale aj v nasledovný deň)
udržiavať optimálnu telesnú hmotnosť (zloženie produktu 
podporuje regeneráciu svalovej hmoty, čím nepriamo vplýva na 
znižovanie zásob podkožného tuku)
podporovať správny rast a vývin športujúcich detí 
a mládeže (vďaka primeranému množstvu 
bielkovín, tukov a ďalších regeneračných zložiek)



Buď silný, aby si bol užitočný
• Čo študovať...

• Aké zručnosti si trénovať (prezentácia, 
tvorba, presviedčanie, predaj...)

• Zákon protikompenzácie (vždy rob viac 
ako to, za čo si platený...)

• Ako na základe toho si slušne zarobiť na 
svoje živobytie, sny i túžby?



+ ako vôbec začať v praxi?
Diskusia


