
Zaprojektowany, aby przywrócić energię życia niezbędną 
dla komórek przeciwdziałać ich starzeniu, zachować młodość i pozwolić 

na dobrą witalność ciała na stałe.
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Działanie na  
integralność białek: 
przeciwstawnie Do  
zjawiska glikacji
Glikozylowane białka tracą niektóre  
z ich właściwości i przyspieszają  
starzenie. One generuje duży stres 
oksydacyjny i samozachowujący  
się (samokreślenie o wysokiej  
częstości wolnych rodników).

Działanie na  
integralność białek: 
przeciwDziałać  
zjawisku utleniania
Naprężenie komórek indukuje 
bardzo wysoką produkcję utleniaczy.
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serce probleMu 
znajDuje

siĘ na pozioMie 
koMÓrkowYM 

Zgodnie z najnowszymi badaniami 
potwierdzono, że starzenie  

się komórek powodowane jest głównie 
uszkodzeniem DNA, integralnością  
białek systemu hormonalnego obok  

stresu oksydacyjnego.
OKSYDACJA

TELOMERAZA

EPITALAMINA

GLIKACJA
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Działanie na  
integralność Dna: 
teloMeraza
Telomeraza jest enzymem, który  
utrzymuje długość chromosomu przez 
dodanie telomer na każdym końcu.  
Służy jako szablon do syntezy DNA,  
i odzyskiwanie utraconej części w 
każdym przedziale komórkowym, tym  
samym umożliwiając chromosomowi 
zachowanie integralności informacji  
o jego genach, a tym samym  
ograniczać śmierć komórki.

przeciwDziałanie 
skutkoM spaDku  
pozioMÓw horMonÓw 
związanYch z wiekieM
Telomeraza jest enzymem, który  
utrzymuje długość chromosomu przez 
dodanie telomer na każdym końcu.  
Służy jako szablon do syntezy DNA,  
i odzyskiwanie utraconej części w 
 każdym przedziale komórkowym,  
tym samym umożliwiając  
chromosomowi zachowanie  
integralności informacji o jego  
genach, a tym samym ograniczać  
śmierć komórki.
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Farmakologiczne i żywieniowe interwencje  
hc long liFe składają się z:

1   Zachowania integralności chromosomów,  
w szczególności działając na telomerazy i utlenianie, 
ponieważ wydaje się, że zjawiska utleniania  
i nadmiernej produkcji wolne rodniki w komórce 
stanowią główną dodatkową przyczynę pogorszenia 
telomerów. Astragalus i Ostropest plamisty.

2   Podjęcia próby odtworzenia działań 
epitelalaminy i innych hormonów w celu  
zmniejszenia dysfunkcji związanych z wiekiem 
ispowodowane ich spadkiem. 
Kompleks aminokwasów.

3   Blokady zjawiska glikacji  
i przeciwdziałania utlenianiu. 
Centella Asiatica and ß-Meditril.

zaleca siĘ rozpuszczanie  
w ustach 1 orogranulkĘ  
hc long liFe na DzieŃ   

Ta ilość jest wystarczająca do zapewnienia energii 
życia dla wszystkich komórek ciała. hc long 
liFe idealnie współdziała z mikroelementowymi 
elementami serii celloergY: energia życiowa  
hc long liFe uzupełnia energię życiową 
i funkcjonalną dostarczaną przez produkty 
celloergY do komórek ciała.

hc long liFe dostarcza komórkom  
niezbędnych składników odżywczych za pomoc  
w przeciwdziałaniu głównym mechanizmom starzenia 
i zapewnienie komórkom hc long liFe.
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LONG LIFE, (yIN) yOUTH IS INSIDE


