
Cel zastosowania
Kontrola  wolnych  rodników  (Freie-
Radikale-Check) do  samodzielnego
testowania,  służy  do  wykrywania  obciążeń
powodowanych  przez  wolne  rodniki  oraz  w
miarę  możliwości  również  do  ich  eliminacji.
Wyniki testu sprawdza się za pomocą prostego
wizualnego porównania z kolorowymi polami na
opakowaniu  pasków  testowych.  Każdy  kolor
oznacza określone stężenie MDA w moczu.
Czym są wolne rodniki?

Wolne rodniki to agresywne i wysoce reaktywne
związki, których wolne (niesparowane) elektrony
mają  tendencję  do  wyciągania  innych
elektronów z atomów bądź  też molekuł,  dzięki
czemu same osiągają stabilizację energetyczną.
Jednocześnie  najczęściej  „kradną”  elektrony
tam,  gdzie  jest  to  najłatwiejsze,  to  znaczy  z
błonek  chroniących  komórki  i  mitochondria
(zaopatrzenie w energię). Błony zawierają dużą
ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych, które
są  szczególnie  wrażliwe  i  mogą  wywoływać
reakcje łańcuchowe, które powodują zniszczenie
całej  komórki. Jednak  komórki  organizmu  są
jedynie  bezsilnie  narażone  na  ataki  wolnych
rodników. Tak zwane antyoksydanty wychwytują
wolne  rodniki  i  skutecznie  je  eliminują,  często
jeszcze zanim zdążą one wyrządzić jakiekolwiek
szkody.
Czym jest stres oksydacyjny?

Jeśli organizm jest narażony na wysokie stężenia
wolnych  rodników  lub  ma  zbyt  mało
przeciwutleniaczy, powstaje stres oksydacyjny.
Trwały  stres  oksydacyjny  uszkadza  komórki  i
prowadzi  do  przyspieszonego  starzenia.
Znanych  jest  ponad  100  chorób  mających
związek ze stresem oksydacyjnym: zawał serca,
udar, miażdżyca, cukrzyca, choroba Alzheimera,
Parkinsona,  choroby  wątroby,  choroby  skóry,
choroby  zapalne  stawów,  nowotwory  i  wiele
innych.
Alarmujące  sygnały  wysyłane  przez  organizm,
takie  jak  syndrom  wypalenia,  chroniczne
zmęczenie i brak energii, bóle głowy i migreny,
podatność na infekcje i stany zapalne, depresja
– wszystkie te dolegliwości mogą być objawami
stresu oksydacyjnego.

Jak rozpoznać stres oksydacyjny?
MDA  (aldehyd  malonowy)  jest  produktem
odpadowym  wielonienasyconych  kwasów
tłuszczowych  i  powstaje,  gdy  pod  wpływem
wolnych rodników kwasy te utleniają się, co jest
efektem podobnym do jełczenia oleju jadalnego.
Dlatego  ważne  jest  regularne  wykrywanie  i
monitorowanie  aktywności  wolnych  rodników.
Można  to  zrobić  szybko  i  łatwo  za  pomocą
pasków testowych Freie-Radikale-Check.
Wykonanie testu

W celu uzyskania wiarygodnych wyników,
należy postępować zgodnie z następującą
procedurą:
1. Czysty  pojemnik  (plastikowy  kubek)  mniej
więcej  do  połowy  napełnić  świeżym  moczem.
Najlepiej,  by  był  to  mocz  poranny,  oddany
najlepiej śniadaniem (na czczo, środkowa część
strumienia).
2. Pasek  testowy  wyjąć  z  opakowania
ochronnego.  Dołączony  środek  osuszający  nie
jest niezbędny.
3. Pasek testowy na krótko (maks. 1 sekundę)
zanurzyć w moczu.  Pole testowe powinno  być
całkowicie zanurzone.
4. Nadmiar moczu wytrzeć o krawędź kubka.
5. Pasek testowy odwrócić do pozycji poziomej i
wytrzeć jego krawędź o papier chłonny, w celu
usunięcia ewentualnych resztek moczu. 
6. Po  3  minutach porównać  kolor  paska
testowego  z  tabelą  kolorów  widoczną  na
etykiecie  opakowania.  Test  należy  wykonywać
przy dobrym oświetleniu (najlepiej przy świetle
dziennym).

Interpretacja wyników testu
Normalny (dobra  wartość  stresu
oksydacyjnego)
W  celu  utrzymania  dobrej  kondycji  wskazane
jest  kontynuowanie  dotychczasowej  dbałości  o
zdrowy  tryb  życia  i  właściwą  dietę.  Osoby
przyjmujące  antyoksydanty,  nie  powinny
zmniejszać ani zwiększać ich dawki
Podwyższony (podwyższona  wartość  stresu
oksydacyjnego)
Zaburzenie równowagi oksydacyjnej. Zaburzona
równowaga pomiędzy stresem oksydacyjnym a
ochroną  antyoksydacyjną.  Wskazane  jest
przyjrzenie się stylowi życia, diecie i zwyczajom
ruchowym.  W  celu  wzmocnienia
antyoksydacyjnej  bariery  ochronnej  wskazane
jest  przyjmowanie  odpowiednich  dawek
antyoksydantów  (dieta,  suplementy  diety).
Zalecany  jest  również  odpowiedni  program
treningowy.
Wysoki (wysoka wartość stresu oksydacyjnego)
Poważny  brak  równowagi  oksydacyjnej,  z
wysokim  brakiem  równowagi  na  niekorzyść
ochrony  antyoksydacyjnej.  Utrzymujący  się
wysoki  stres  oksydacyjny  przyspiesza  procesy
starzenia (włącznie ze starzeniem się skóry) oraz
sprzyja  rozwojowi  szeregu  chorób.  W  celu
wzmocnienia  antyoksydacyjnej  bariery
ochronnej  wskazane  jest  przyjmowanie
odpowiednich  dawek  antyoksydantów  (dieta,
suplementy diety).
Wskazane  jest  przyjrzenie  się  stylowi  życia  i
zapewnienie  wystarczającej  ilości  snu.  Ponadto
zalecane  jest  zastosowanie  lekkiego  programu
treningowego  (bez  żadnych  poważnych
obciążeń!).
Bardzo wysoki (bardzo wysoka wartość stresu
oksydacyjnego)
Niekontrolowany  stres  oksydacyjny  i  zanik
ochrony  antyoksydacyjnej. Wysokie
prawdopodobieństwo  przyspieszenia
procesu  starzenia  i  zwiększone  ryzyko
wystąpienia wielu chorób. W celu obniżenia
stresu oksydacyjnego i wzmocnienia bariery
antyoksydacyjej,  zaleca  się  zwiększenie
spożycia  antyoksydantów  oraz  unikanie



stresu  psychicznego  i  fizycznego  (jak
również  zaprzestanie  opalania  się,
korzystania z sauny itp.). Zaleca się również
łagodny  program  treningowy  z  niskim
obciążeniem.

Ważne uwagi
1.  Jeżeli  środki  zastosowane  w  celu  obniżenia
stresu  oksydacyjnego  okażą  się
niewystarczające,  zaleca  się  konsultację  z
lekarzem  w  celu  zidentyfikowania  możliwych
przyczyn. 
Niniejszy  test  nie  służy  do  zdiagnozowania
choroby. W  przypadku  poważnych  problemów
zdrowotnych  nie  należy  podejmować  żadnych
zasadniczych  decyzji  medycznych  w oparciu  o
same wyniki  testu. W przypadku chemioterapii
lub  naświetlania,  przed  rozpoczęciem
przyjmowania  suplementów  antyoksydacyjnych
należy najpierw skonsultować się z lekarzem
2. Substancje zmieniające kolor moczu, takie jak
niektóre lekarstwa i witaminy, mogą wpływać na
wygląd  kolorów  na  polu  testowym.  Również
warunki w których zachodzi reakcja nie zawsze
są identyczne,  w związku ze zmieniającym się
składem  moczu,  przez  co  w  rzadkich
przypadkach intensywność i odcień koloru mogą
się różnić.
3.  Zanieczyszczenie powietrza, palenie tytoniu,
toksyny  zawarte  w  pokarmach  i  środowisku,
przewlekłe  stany  zapalne,  ciąża,  hormonalna
terapia  zastępcza,  nadmierne  korzystanie  z
solarium,  nadmierne  spożycie  alkoholu,
promieniowanie  elektromagnetyczne,  leki  i
chemioterapia  mogą  prowadzić  do
zwiększonego stresu oksydacyjnego
4. Po upływie minimalnego okresu przydatności
nie należy korzystać z paska testowego.

3-stopniowy  natychmiastowy  program
Freie Radikale Check

Jeżeli  zmierzona  wartość  okaże  się  wyższa  od
Normalnej,  zalecamy  skorzystanie  z   3-
stopniowego natychmiastowego programu,
z  zaleceniami  odnośnie  odnowienia  równowagi

Info: 3-stopniowy natychmiastowy program
w celu odnowienia równowagi oksydacyjnej

Bezpłatny program można
znaleźć na:

www.freie-radikale-check.de
lub po zeskanowaniu kodu

QR 

Następnie  należy  wprowadzić  hasło:
Ballance01!

Teraz należy wprowadzić do programu pierwszą
zmierzoną  wartość.  Wprowadzić  odpowiednie
zalecenia  odnośnie  zmian  i  po  tygodniu
powtórzyć test.
Osoby,  które  nie  chcą  używać  programu
powinny  zanotować  sobie  wartość  wyjściową  i
po  zastosowaniu  odpowiednich  zmian  po
tygodniu  ponownie  przeprowadzić  test.
Interpretacji  wyników  testu  można  później
dokonać samodzielnie.

 Dużo ruchu na świeżym powietrzu wzmacnia
system  odpornościowy  i  wspomaga  naturalną
ochronę antyoksydacyjną organizmu
 Należy  przebywać  poza  zasięgiem  dymu
papierosowego  (palenie  pasywne),  oraz
występujących  w  środowisku  substancji
toksycznych i trucizn.
 Należy  dbać  o  odpowiednią  ilość  snu  i
regularne wysypianie się. Warto też w ciągu dnia
zrobić sobie przerwę na odpoczynek!
Referencje

1.  Stability  and  Intra-Individual  Variation  of
urinary  Malondialdehyde  and  2-Naphtol  J  Prev
Med Public Health 2008; 41 (3): 195 - 199
2.  A  review  of  recent  studies  on
malondialdehyde  as  toxic  molecule  and
biological marker of oxidative stress. Nutr Metab
Cardiovisc Dis 2005; 15 (4): 316 - 328
3.  Evaluation  of  a  simple  colorimetric  analysis
for  urinary  malondialdehyde  determination.
pathology and Laboratory Medicice International
2010; 2: 23 - 26
4.  Importance  of  lipid  peroxidation  biomarkers
and  methodological  aspects  for
malondialdehyde qualification. Quim Nova 2009;
32: 169 - 174
5.  Diabetes,  oxidative  stress  and  physical
exercise. J Sports Science and Medicine (2002);
1: 1 - 14
Wyjaśnienie symboli

Przeczytać dołączoną ulotkę
Diagnostyka in vitro

Najlepiej  zużyć  do/Data  przydatności
do użycia
Nie wykorzystywać drugi raz

Temperatura przechowywania (2 C do
30 C)

Porady,  jak  zapobiegać  stresowi
oksydacyjnemu

 Wpływ  dodatkowo  przyjmowanych
antyoksydantów  na  redukcję  stresu
oksydacyjnego  uzależniony  jest  od  wielu
czynników,  takich  jak  na  przykład  ich  skład,
metoda  produkcji  i  dostępność  biologiczna.
Samodzielna produkcja przeciwutleniaczy przez
organizm  odbywa  się  w  sposób  optymalny  w
przypadku,  gdy  mikroelementy  są dostarczane
w odpowiednich ilościach. O odpowiednie środki
należy zapytać farmaceutę lub specjalistę w tej
dziedzinie!
 Należy  bezwarunkowo  dbać  o  stosowanie
zbilansowanej  diety,  z  odpowiednią  ilością
świeżych owoców i warzyw.



oksydacyjnej.
Zainteresowane  osoby  otrzymają  interpretację
wartości dostosowaną do ich stylu życia, wieku,
płci, wagi itd.
Warto  wypróbować  osobiście,  jak  pozytywny
efekt  przyniosą  nawet  niewielkie  zmiany  w
codziennym stylu życia.
3-stopniowy natychmiastowy program Freie
Radikale  Check  będzie  motywacją  do
zoptymalizowania  stylu  życia  -  dla  większej
witalności i lepszej jakości życia.

 Należy pić odpowiednią ilość świeżej wody (co
najmniej  1,5  -  2  litry),  a  w  przypadku
intensywnego  pocenia  się  ilość  przyjmowanej
wody  powinna  zostać  proporcjonalnie
zwiększona.
 Należy unikać tłustych, smażonych i sztucznie
przetworzonych  posiłków  oraz  nadmiernego
spożycia soli i cukru.
 Zielona  herbata,  jagody  i  niektóre  owoce
zawierają duże  ilości  przeciwutleniaczy  i  mogą
być spożywane codziennie.

Nie  wystawiać  na  bezpośrednie
działanie promieni słonecznych
Liczba testów
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