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strategy #2 – 
Fight Free radiCals

The oxygen you breathe helps tiny cell 
components, known as mitochondria, produce 
the energy that keeps the body alive. But this 
process also creates free radicals. Internal or 
environmental stress also can fuel excessive free 
radical production. Several animal studies have 
shown that white blood cells produce more 
free radicals when you’re psychologically 
stressed. When you breathe or eat toxins such 
as ozone or pesticide residues, your liver works 
to neutralize them—again, creating free 
radicals. And ironically, even some things that 
are good for you, such as aerobic exercise, 
increase free radicals.

To help neutralize rogue free radicals, eat a 
diet rich in fruits, vegetables, and other 
antioxidant foods. Among the best are cloves, 
oregano, rosemary, and cinnamon; acaí and 
cocoa; raspberries, blueberries, and cranberries; 
pecans, walnuts, and hazelnuts; artichokes; 
kidney and black beans; and raisins. 
Antioxidant supplements can help fill gaps.

To minimize toxin exposure, choose 
organic produce and chemical-free cleaning 
products when possible, and don’t use 
ozone-generating air purifiers, which can cause 
respiratory tract irritations.

As tempting as it may seem, don’t use 
exercise’s bad oxidative rap as an excuse not to 
work out. You can counterbalance aerobic 
exercise’s free radical effect by cranking up your 
antioxidant intake before or after workouts, 
Meletis says. And new research shows that 
weight training twice a week for an hour actually 

rejuvenates muscle mitochondria in men and 
women age 65 and older. “Over the course of 
time, your body becomes better at dealing with 
the oxidative stress, which means once you start 
working out, keep it going, because your body is 
literally becoming a better exerciser even at the 
mitochondrial level,” he explains. 

strategy #3 – 
tame inFlammation 

It’s easy to tell when your skin is inflamed: It 
turns red. “But we don’t really have good 
measures of inflammation at the cellular level,” 
says Jonny Bowden, PhD, CNS, author of The 
Most Effective Ways to Live Longer (Fair 
Winds, 2010). “That’s a critical problem 
because inflammation is associated with every 
degenerative disease we know.”

Like free radicals, inflammation can be a 
good thing in small doses. Step on a nail and 
you want white blood cells and the body’s 
inflammatory chemicals to rush in. But these 
injury-fighting compounds also go into 911 
mode in response to gradual cell damage by 
free radicals. The result of this damage, says 
Bowden, is chronic inflammation: in essence, 
inflammation that doesn’t know when to stop. 
“Chronic inflammation is part of diseases as 
diverse as cancer, congestive heart failure, and 
digestive problems,” he says.

If you’re overweight, or have diabetes or 
dementia, “you definitely have chronic 
inflammation,” Bowden says. For everyone 
else, the best way to measure inflammation is 
to do a high-sensitivity C-reactive protein 
(CRP) test. Studies show that CRP, which the 
liver produces as an immune response, can 
increase by 100 percent or more in response to 
inflammatory conditions. “The test isn’t 
perfect because it doesn’t tell you where the 
inflammation is in your body, but it’s the best 
we have,” Bowden says. Most doctors like to 
see a CRP score of 1 or less, he adds.

Balancing your ratio of omega-6 and 
omega-3 fatty acids also helps. Bowden 
recommends eating two servings of fish a week, 
taking 1,000 mg daily of fish oil with EPA and 
DHA, and choosing olive oil or flaxseed oil 
over refined oils such as canola, corn, or generic 
“vegetable” oils. In addition, he says, “sugar 
turbocharges your inflammation-production 
pathways,” as do fried foods. Simmer or use a 
slow cooker rather than frying or grilling foods 
at high temperatures, which creates 
proinflammatory advanced glycation end 
products (AGEs) that can damage nerve and 
brain cells as well as DNA.

anTiaging wisdom

anti inflammatory foods

the problem  
with free radicals

Остарявай 
красиво 
Съвети за жени относно  
начина на хранене,  
спорта и употребата  
на хранителни добавки.

Как да забавите процесите на стареене 

и да имате красиви кожа, коса и нокти? 

Как да подобрите здравето на опор-

но-двигателния апарат, за да бъдете 

по-подвижни и гъвкави, и да подобри-

те стойката си? Запазете младостта 

и енергията си максимално дълго във 

времето, като следвате най-добрите 

съвети на специалисти, които подбрахме 

специално за вас!

КАК ДА ЗАБАВИТЕ СТАРЕЕНЕТО? СВЕЖИ АНТИЕЙДЖ ИДЕИ ОСТРОВЪТ НА ДЪЛГОЛЕТИЕТО
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strategy #1 – trim Calories 
Among the many strategies for living longer and avoiding 
disease, calorie restriction has perhaps the strongest 
scientific backing: more than 1,000 animal and human 
studies conducted during the past 80 years. Research shows 
cellular benefits from calorie restriction start to kick in with 
just a 10 percent cut. The hypothesis is that as calories are 
reduced—repeatedly exposing cells to mild stress—the 
body experiences what scientists call a hormesis effect:  a 
generally positive adaptive response. 

“The body believes it has an inadequate amount of food 
so it goes into more of a survival mode, where it strengthens 
its defenses at a metabolic level,” says Lisa Walford, 
coauthor of The Longevity Diet (Da Capo 2010), and 
curriculum director for YogaWorks Teacher Training.

There’s no rigid eating plan for calorie restriction. Some 
people graze on small meals throughout the day; others, like 
Walford, prefer to stave off hunger by eating a protein-
packed meal in the middle of the day, for example, 2 ounces 
of baked tofu with steamed vegetables in tomato sauce. Over 
12 years, she gradually cut her calorie intake by 20 percent; 
she’s quite thin but has a clean bill of health, including low 
cholesterol and normal blood pressure and glucose levels.

CR diets may cause side effects, including bone thinning 
and lower libido in 10 percent to 15 percent of people. Some 
people go too far and get too thin, Walford cautions, and may 
get heart palpitations. (CR also isn’t recommended for 
children, people with eating disorders, or pregnant women.) 
To keep bones strong, eat calcium-rich foods like dark leafy 
greens; supplement with calcium, magnesium, and vitamin 
D; and do weight-bearing exercises such as walking and 
weight lifting, says Walford. She also recommends 15 
minutes of meditation and 30 minutes of yoga daily. “Yoga 
makes me more sensitive to the effect that everything has on 
my health,” she says. 
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Съвети за здрава и красива кожа
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Каква е връзката между бръчките  
и състоянието на костите?

ХИДРАПЛЕНИШ 9

Какво е Хидраплениш?

Съдържание

=
АНТИ-ЕЙДЖ 
СУПЕР ЕФЕКТ!

Намаляване  
на дневния прием 

КАЛОРИИ С 

10%

Кои сме ние?
Ревита ООД е официален 
вносител на хранителни 
добавки с марките Nature‘s 
Way, Natural Factors, Enzymatic 
Therapy, Phyto Wave, Super Diet 
и др. Нашите сертифицира-
ни продукти се отличават с 
натурален състав, гарантира-
но качество и висока ефикас-
ност. 

Свържете се с нас!

02/9530583

www.facebook.com/
Revita.bg

www.revita.bg
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Недоспиване, лошо хранене и алкохол = 
преждевременно стареене
СИСТЕМНА ЛИПСА НА 
ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН И КАЧЕСТВЕН СЪН
Един от най-големите виновници за 

преждевременното стареене е лошото 

качество на съня. Съвременният човек 

обаче, често пренебрегва риска от евен-

туалните последици от недоспиването 

върху здравето, тонуса и добрия външен 

вид. Много често, спокойният и ефективен 

нощен сън е възпрепятстван от вредния 

навик да заспиваме пред телевизора и/или 

на пусната лампа. Шумът и светлината 

обаче, объркват мозъка и му пречат да 

синтезира мелатонин (хормона на съня). 

Но какво означава да спим качествено? Не 

е нужно например, да спим десет часа и 

повече, за да сме си починали достатъчно. 

Много по-важни са часовете, в които спим, 

тъй като в точното време сънят провоки-

ра освобождаването на определени хор-

мони. Така например, между 21 и 23 часа, 

мозъкът освобождава мелатонин, което е 

от значение за освобождаването на хормо-

на пролактин около 23 часа. Синтезът на 

пролактин пък, провокира отделянето на 

растежен хормон, който участва в общото 

възстановяване на организма през цялата 

нощ. Растежният хормон е от значение за 

добрата обмяна на веществата, стиму-

лира клетъчния растеж и делене, както и 

белтъчния синтез в клетките, и отговаря 

за растежа на костите и хрущялите.

ЗЛОУПОТРЕБА С МАЗНИНИ И СОЛ
Менюто, богато на мазнини и сол не-

усетно, но сигурно влошава здравето. 

Имайте предвид, че преработените храни 

често са допълнително обработени със 

сол, тъй като солта се използва и като 

консервант. Всичко това, според учени от 

Университета на Колорадо в Боулдър, в 

значителна степен влошава състоянието 

на сърдечно-съдовата система и ускорява 

стареенето на клетките. Прекомерната 

консумация на храни, богати на мазнини 

и сол, най-често води до покачване на те-

глото и натрупване на мазнини, особено в 

областта на корема и талията. С напред-

ването на възрастта, мазнините в тялото 

се увеличават и именно това е най-честата 

причина, поради която трупаме и излишни 

килограми. Другата неприятна истина е, 

че мазнините, натрупали се около корема и 

талията, отделят вид молекули, които се 

отразяват пагубно на сърдечния мускул и 

нарушават функциите на сърдечно-съдова-

та система. 

Алтернативата: а) консумирайте в 

изобилие зелени пресни зеленчуци. Те са 

източник на биоактивни антиоксиданти, 

които защитават сърцето и мозъка от 

нашествието на свободните радикали и от 

оксидативния стрес. Намалете колко-

то е възможно повече храните с високо 

съдържание на натрий и вредни мазнини, 

заменяйки ги с пресни, богати на хранител-

ни вещества храни.

б) Постарайте се поне 3 пъти седмично 

да правите аеробни упражнения!

АЛКОХОЛ
С годините, тялото започва все по-трудно 

да преработва алкохола. Затова, системна-

та употреба на алкохол пречи на нормал-

ното функциониране на всички системи и 

органи в тялото, и често води до наруше-

ния в мозъчната дейност. Редовната консу-

мация на дори един „невинен“ аперитив от 

порядъка на до 100 гр твърд алкохол всяка 

вечер, с течение на времето води до нега-

тивни последствия за целия организъм.

Алтернативата:Придържайте се към 

умерена употреба на алкохолни напитки 

и избягвайте „твърдия“ алкохол. Препо-

ръчваме ви по малко червено вино. То е 

богато на антиоксиданти, а умерената му 

консумация има много положителни ефек-

ти върху здравето. Добре е да знаете, че 

едно и също количество алкохол има съвсем 

различно влияние върху организма, според 

конкретната възраст. Така например, ако 

един 70-годишен човек и един 40-годишен 

човек изконсумират абсолютно еднакво ко-

личество от конкретна алкохолна напит-

ка, то по-възрастният от двамата ще има 

по-високи нива на алкохол в кръвта си!

3 3

3

Не е необходимо да спите
ПО 10 ЧАСА НА НОЩ! 

Постарайте се поне  
2-3 ПЪТИ СЕДМИЧНО  
ДА СПОРТУВАТЕ!

НЕ ПРЕКАЛЯВАЙТЕ  
С АЛКОХОЛА!
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СТРАТЕГИЯ №1 –  
НАМАЛЯВАНЕ НА КАЛОРИИТЕ

Една от най-силните стратегии в полза на здравословния 

начин на живот, е именно намаляване броя на приемани-

те калории. Всички мащабни изследвания, направени в 

последните 80 години и проследяващи механизмите на 

преждевременното стареене и връзката на тези процеси 

с наднорменото тегло, показват, че ограничаването на 

калориите подобрява функционирането на клетките. 

Общата хипотеза на учени и специалисти посочва, че 

приемът на по-малко калории намалява и стреса, на 

който са подложени клетките. Придържането към 

меню, съсредоточено върху приема на по-малко калории 

– повече нискокалорични продукти и по-малки порции от 

продуктите, съдържащи повече калории, е психологиче-

ски по-лесно, отколкото спазването на строго конкрет-

ни диети. Ограниченият прием на калории се отразява 

доста благотворно върху организма, тъй като по този 

начин се увеличава приема на витамини, минерали и влак-

на, получени предимно от пресните плодове и зеленчуци.

Внимание: драстичното намаляване на калориите в ре-

дица случаи води до нежелани реакции, като например из-

тъняване на костите, сърцебиене или нарушено либидо. 

Затова е по-добре да се практикува в умерени граници, 

особено ако се касае за хора с хранителни разстройства 

или бременни жени.

Ако решите да започнете да приемате по-малко калории 

с храната си, задължително хапвайте повече богати на 

калций храни, както и приемайте хранителна добавка 

със съдържание на калций, магнезий и витамин D. Заедно 

с това, специалистите препоръчват и редовна спортна 

активност, която включва много ходене пеша и/или 

упражнения с гирички.

Знаете ли, че…:

 • Ако замените зърнената си закуска сутрин с едно 

твърдо сварено яйце, също получавате необходимите 

хранителни вещества, съответно – и енергия, като в 

същото време си спестявате цели 400 калории!

 • Кокосовата вода, като заместител на една сладка га-

зирана напитка, освен че е много по-здравословен избор, 

автоматично ви и спестява 80 калории!

 • Ако вместо 2 порции от любимата си паста например, 

хапнете една, а другата замените с порция броколи или 

друг нискокалоричен зеленчук, означава че намалявате 

броя на приетите калории с около 192!

ИСКАТЕ ЛИ ДА ЖИВЕЕТЕ ПО-ДЪЛГО?

= АНТИ-ЕЙДЖ 
СУПЕР ЕФЕКТ!

Намаляване  
на дневния прием 

КАЛОРИИ С 10%

–400 
калории

–80 
калории

–187 
калории–190 

калории

Вместо  
зърнени храни,  
за закуска 
хапвайте 
по 1 ТВЪРДО 
СВАРЕНО ЯЙЦЕ. 

Утолете 
жаждата с 

ЧАША ЧАЙ, 
вместо 
сладки 
газирани 
напитки! 

НЯКОЛКО СВЕЖИ СТРАТЕГИИ 
за здравословно и красиво остаряване!

Вместо втора 
порция паста, 

вземете ПОРЦИЯ  
БРОКОЛИ  
НА ПАРА. 

Винаги преди основното 
ядене, хапвайте пресни  

ПЛОДОВЕ 
ИЛИ САЛАТА.
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scientific backing: more than 1,000 animal and human 
studies conducted during the past 80 years. Research shows 
cellular benefits from calorie restriction start to kick in with 
just a 10 percent cut. The hypothesis is that as calories are 
reduced—repeatedly exposing cells to mild stress—the 
body experiences what scientists call a hormesis effect:  a 
generally positive adaptive response. 

“The body believes it has an inadequate amount of food 
so it goes into more of a survival mode, where it strengthens 
its defenses at a metabolic level,” says Lisa Walford, 
coauthor of The Longevity Diet (Da Capo 2010), and 
curriculum director for YogaWorks Teacher Training.

There’s no rigid eating plan for calorie restriction. Some 
people graze on small meals throughout the day; others, like 
Walford, prefer to stave off hunger by eating a protein-
packed meal in the middle of the day, for example, 2 ounces 
of baked tofu with steamed vegetables in tomato sauce. Over 
12 years, she gradually cut her calorie intake by 20 percent; 
she’s quite thin but has a clean bill of health, including low 
cholesterol and normal blood pressure and glucose levels.

CR diets may cause side effects, including bone thinning 
and lower libido in 10 percent to 15 percent of people. Some 
people go too far and get too thin, Walford cautions, and may 
get heart palpitations. (CR also isn’t recommended for 
children, people with eating disorders, or pregnant women.) 
To keep bones strong, eat calcium-rich foods like dark leafy 
greens; supplement with calcium, magnesium, and vitamin 
D; and do weight-bearing exercises such as walking and 
weight lifting, says Walford. She also recommends 15 
minutes of meditation and 30 minutes of yoga daily. “Yoga 
makes me more sensitive to the effect that everything has on 
my health,” she says. 

anTiaging wisdom

3 modern 
strategies for 
healthy aging

– 400  
calories

instead of 
eating cereal 
for breakfast, 
try a hard 
boiled egg.

Rather than eating 
two cups of pasta, 
eat  
1 cup  
plus  
a cup  
of broccoli.

Quench your 
thirst with 
coconut 
water 
instead of 
drinking 
sugary sodas.

– 80  
calories

WANT TO LIvE LONGER?

–187  
calories

Before diving into 
your main meal, eat 
fresh fruit  
or a salad.

–190  
calories

Only a 10% 
calorie cut 

= antiaging 
Benefits 
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strategy #2 – 
Fight Free radiCals

The oxygen you breathe helps tiny cell 
components, known as mitochondria, produce 
the energy that keeps the body alive. But this 
process also creates free radicals. Internal or 
environmental stress also can fuel excessive free 
radical production. Several animal studies have 
shown that white blood cells produce more 
free radicals when you’re psychologically 
stressed. When you breathe or eat toxins such 
as ozone or pesticide residues, your liver works 
to neutralize them—again, creating free 
radicals. And ironically, even some things that 
are good for you, such as aerobic exercise, 
increase free radicals.

To help neutralize rogue free radicals, eat a 
diet rich in fruits, vegetables, and other 
antioxidant foods. Among the best are cloves, 
oregano, rosemary, and cinnamon; acaí and 
cocoa; raspberries, blueberries, and cranberries; 
pecans, walnuts, and hazelnuts; artichokes; 
kidney and black beans; and raisins. 
Antioxidant supplements can help fill gaps.

To minimize toxin exposure, choose 
organic produce and chemical-free cleaning 
products when possible, and don’t use 
ozone-generating air purifiers, which can cause 
respiratory tract irritations.

As tempting as it may seem, don’t use 
exercise’s bad oxidative rap as an excuse not to 
work out. You can counterbalance aerobic 
exercise’s free radical effect by cranking up your 
antioxidant intake before or after workouts, 
Meletis says. And new research shows that 
weight training twice a week for an hour actually 

rejuvenates muscle mitochondria in men and 
women age 65 and older. “Over the course of 
time, your body becomes better at dealing with 
the oxidative stress, which means once you start 
working out, keep it going, because your body is 
literally becoming a better exerciser even at the 
mitochondrial level,” he explains. 

strategy #3 – 
tame inFlammation 

It’s easy to tell when your skin is inflamed: It 
turns red. “But we don’t really have good 
measures of inflammation at the cellular level,” 
says Jonny Bowden, PhD, CNS, author of The 
Most Effective Ways to Live Longer (Fair 
Winds, 2010). “That’s a critical problem 
because inflammation is associated with every 
degenerative disease we know.”

Like free radicals, inflammation can be a 
good thing in small doses. Step on a nail and 
you want white blood cells and the body’s 
inflammatory chemicals to rush in. But these 
injury-fighting compounds also go into 911 
mode in response to gradual cell damage by 
free radicals. The result of this damage, says 
Bowden, is chronic inflammation: in essence, 
inflammation that doesn’t know when to stop. 
“Chronic inflammation is part of diseases as 
diverse as cancer, congestive heart failure, and 
digestive problems,” he says.

If you’re overweight, or have diabetes or 
dementia, “you definitely have chronic 
inflammation,” Bowden says. For everyone 
else, the best way to measure inflammation is 
to do a high-sensitivity C-reactive protein 
(CRP) test. Studies show that CRP, which the 
liver produces as an immune response, can 
increase by 100 percent or more in response to 
inflammatory conditions. “The test isn’t 
perfect because it doesn’t tell you where the 
inflammation is in your body, but it’s the best 
we have,” Bowden says. Most doctors like to 
see a CRP score of 1 or less, he adds.

Balancing your ratio of omega-6 and 
omega-3 fatty acids also helps. Bowden 
recommends eating two servings of fish a week, 
taking 1,000 mg daily of fish oil with EPA and 
DHA, and choosing olive oil or flaxseed oil 
over refined oils such as canola, corn, or generic 
“vegetable” oils. In addition, he says, “sugar 
turbocharges your inflammation-production 
pathways,” as do fried foods. Simmer or use a 
slow cooker rather than frying or grilling foods 
at high temperatures, which creates 
proinflammatory advanced glycation end 
products (AGEs) that can damage nerve and 
brain cells as well as DNA.
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СТРАТЕГИЯ №2 –  
В БИТКА СРЕЩУ СВОБОДНИТЕ 
РАДИКАЛИ

Свободните радикали присъстват нор-

мално в човешкия организъм. Те стават 

вредни тогава, когато количеството им 

превишава нормалното! Лошото хранене, 

възпалителните процеси в тялото, тю-

тюнопушенето, озонът, ултравиолетова-

та светлина, замърсителите на околната 

среда и стресът... Това са само част от 

факторите, които провокират образува-

нето на прекомерно количество свободни 

радикали. Вдишването или поглъщането 

на токсини, като озон или пестициди, при-

нуждава черният дроб да работи повече, 

за да ги неутрализира, като това също 

води до образуване на свободни радикали. 

По ирония на съдбата, някои полезни за 

човешкото здраве дейности, като физиче-

ската активност, например, също могат 

да провокират увеличаване на свободните 

радикали. Това е така, защото кислородът 

е част от някои токсични реакции, които 

разрушават клетките. В резултат от нор-

малните метаболитни процеси, в органи-

зма непрекъснато се натрупват реактивни 

кислородни съединения, или с други думи 

– свободни радикали. 

.

За да неутрализирате прекомерното ко-

личество свободни радикали в организма, 

спазвайте клишето – консумирайте плодо-

ве, зеленчуци и други антиоксидантни хра-

ни и растения в изобилни количества. Едни 

от най-мощните антиоксиданти са: чесън, 

риган, розмарин, канела, Акай бери, какао, 

малини, черни и червени боровинки, орехи, 

американски орехи, лешници, артишок, бял 

и черен боб, стафиди. За да намалите коли-

чеството токсини в тялото, се стремете 

към биологично чисти продукти, които не 

са били обработвани с химикали. 

Ако спортувате, можете да неутрализира-

те образувалите се свободни радикали след-

ствие на активното движение, като преди 

или след всяка своя тренировка приемате 

храна и/или хранителни добавки, с високо 

антиоксидантно съдържание! Спортът, в 

съчетание с меню, богато на антиоксидан-

ти, е ключът към вечния човешки стремеж 

към здраве и младост!

СТРАТЕГИЯ №3 –  
ИЗЛЕКУВАЙТЕ ХРОНИЧНОТО 
ВЪЗПАЛЕНИЕ

Хроничното възпаление е възпаление на кле-

тъчно ниво. То може да тлее в тялото с 

години, без да предполагате че съществува 

и да отключи рак, диабет, сърдечни боле-

сти, храносмилателни или когнитивни на-

рушения и др. Има един сигурен начин, чрез 

който да разберете дали имате хронично 

възпаление – това е тестът за С-реакти-

вен протеин. При наличието на хронично 

възпаление, храненето е от огромно значе-

ние. Установено е, че пърженото и захарта 

обострят хроничното възпаление. И още 

- винаги приготвяйте храната си на слаб 

огън, дори когато става въпрос за печене. 

В състава на продуктите, приготвени на 

силен огън, присъстват вещества, които 

нарушават функциите на молекулите в 

човешкия организъм и увреждат колагена 

на кръвоносните съдове. Това предизвиква 

хормонални смущения, мозъчни, сърдеч-

но-съдови и други заболявания. Англий-

ската абревиатура, означаваща процеса, 

който превръща храната в неподходяща, 

е AGE (крайни продукти на напредналата 

гликация). На български терминът е глика-

ция. Признак за наличието на AGE напри-

мер, е потъмняването на храната. Глика-

цията е онзи процес, придаващ специфичния 

вкус на продуктите след готвене, като 

такива храни могат да бъдат препеченото 

до изгоряло месо или препечената хлебна 

коричка. Образуването на AGE в храната 

е вследствие на едновременната термична 

обработка на захари и протеини, без нали-

чието на вода. 

СВЕЖИ АНТИЕЙДЖ ИДЕИ
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strategy #1 – trim Calories 
Among the many strategies for living longer and avoiding 
disease, calorie restriction has perhaps the strongest 
scientific backing: more than 1,000 animal and human 
studies conducted during the past 80 years. Research shows 
cellular benefits from calorie restriction start to kick in with 
just a 10 percent cut. The hypothesis is that as calories are 
reduced—repeatedly exposing cells to mild stress—the 
body experiences what scientists call a hormesis effect:  a 
generally positive adaptive response. 

“The body believes it has an inadequate amount of food 
so it goes into more of a survival mode, where it strengthens 
its defenses at a metabolic level,” says Lisa Walford, 
coauthor of The Longevity Diet (Da Capo 2010), and 
curriculum director for YogaWorks Teacher Training.

There’s no rigid eating plan for calorie restriction. Some 
people graze on small meals throughout the day; others, like 
Walford, prefer to stave off hunger by eating a protein-
packed meal in the middle of the day, for example, 2 ounces 
of baked tofu with steamed vegetables in tomato sauce. Over 
12 years, she gradually cut her calorie intake by 20 percent; 
she’s quite thin but has a clean bill of health, including low 
cholesterol and normal blood pressure and glucose levels.

CR diets may cause side effects, including bone thinning 
and lower libido in 10 percent to 15 percent of people. Some 
people go too far and get too thin, Walford cautions, and may 
get heart palpitations. (CR also isn’t recommended for 
children, people with eating disorders, or pregnant women.) 
To keep bones strong, eat calcium-rich foods like dark leafy 
greens; supplement with calcium, magnesium, and vitamin 
D; and do weight-bearing exercises such as walking and 
weight lifting, says Walford. She also recommends 15 
minutes of meditation and 30 minutes of yoga daily. “Yoga 
makes me more sensitive to the effect that everything has on 
my health,” she says. 
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Since 1976, when the Okinawa Centenarian Study began peering into the lives of the 
longest-lived, their lives have become valuable guides, pointing researchers toward 
some surprising revelations. With roughly 50 centenarians per 100,000 (as much as 
five times more than in the United States), Okinawa has been the epicenter for 
research, along with the Mediterranean island of Sardinia (known for its 100-and-
older men), and Nova Scotia, where people have twice the chance of living to 100 as in 
nearby New England.

Just how do they dodge disease and mortality? Genes do play a role. The lucky 
one-fourth of us who possess a variant of the FOXO3A longevity gene are twice as 
likely to live to 100. But geriatrician Bradley Willcox, MD, who helped discover that 
gene in 2008 and co-directs the Okinawa Centenarian Study, stresses that genes aren’t 
the only factor. The other 75 percent of centenarians stay healthy through healthy 
lifestyle choices. These include calorie restriction and even more social interaction. 

Daphne Miller, MD, an associate clinical professor in the department of family 
medicine at University of California San Francisco, traveled the globe—from Mexico 
to Iceland—to explore places where people experienced low rates of modern chronic 
diseases, such as diabetes and heart disease. She found that most have a diet rich in 
immune-boosting fermented foods (from Okinawan pickles to Icelandic yogurt), 
omega-3 fatty acids (from Nova Scotia fish to African nuts), and chemical-free, locally 
grown veggies and meat.

Along with diet, exercise, and avoiding tobacco, social connections are another 
important determinant of longevity, says Miller. One recent study from Rush University Medical Center studied 1,238 seniors over age 78 for five 
years and found that those with “high purpose in life” (a rich spiritual life, close family, meaningful hobbies, good friends) were half as likely to die 
during the follow-up period as those without.

“In Okinawa, they call it ikigai,” explains Willcox, noting that Okinawan elders are highly valued and sought after for advice. “It’s something to 
look forward to every day, something that gives life meaning.” 

1  stay lean. One 40-year study of  

 1,152 twins found that those  

who were overweight in midlife were 

one and one-half times more likely to 

develop dementia by age 65.

2 heart-healthy diet. One study 

from Columbia University found 

eating a diet rich in fish, veggies, 

whole grains, and good fats lowered 

the risk of cognitive impairment by 28 

percent.

3 move it. A daily one-mile walk  

 reduces the likelihood of 

dementia by 50 percent, says George 

Washington University neurology 

professor Richard Restak, MD.

4 try new activities. Researchers at  

 the Mayo Clinic recently asked 

1,300 people, ages 70 to 89, about 

their daily activities in middle age and 

in the previous year. those that read 

books, played games, did crafts, and 

had a rich social life were 30–50 

percent less likely to develop  

memory loss.

5 be social. A 2007 study of 823  

 people in the Chicago area found 

that “lonely” people (based on a 

survey given at intake) are more than 

twice as likely to develop Alzheimer’s 

than people who aren’t lonely.

5tips For  
preventing dementia

Contrary to the image conjured up by the word 

“centenarian” (an absent-minded elder suffering 

from the ravages of Alzheimer’s), research shows 

that as many as 25 percent of the 100-plus crowd 

show no sign of cognitive decline at all. 

furthermore, among those who do experience 

dementia, it didn’t surface until 92 or later. “Many 

believe the ageist myth that the older you get the 

sicker you get,” says new england Centenarian 

study director thomas Perls. “if this were true, it 

would follow that most if not all centenarians 

should have Alzheimer’s disease. numerous 

studies disprove this assumption.” in fact, the 

same factors that prolong life can keep our minds 

sharp well into the golden years.

Longevity secrets from the okinawansОкинава – островът на дълголетието
Японският остров Окинава е известен като най-здравословното място в целия 

свят, тъй като жителите му доживяват до преклонна старост, а много от тях 

са дори столетници. Според статистически данни, на острова живеят четири 

пъти повече столетници, отколкото където и да било другаде. Учените опреде-

лят „Окинавският феномен“ като следствие от комплексни причини – генетич-

на предразположеност, специалната Окинавска диета, физическа активност и 

положително отношение към живота.

Островитяните от Окинава, включително и по-възрастните, водят супер 

активен начин на живот, а менюто им като цяло е изключително здравословно. 

Редица научни изследвания, проследяващи нравите на столетниците, показват 

още че окинавците са изключително позитивни хора, лесно приспособими към 

промени, активни участници в случващото се наоколо и високо ценящи общува-

нето помежду си.

На базата на всичко това, изследователи и учени са категорични, че дълголети-

ето зависи от гените, от начина на хранене, от степента на физическа актив-

ност, както и от преодоляването на ежедневния стрес и наличието на доста-

тъчно социални контакти.

Основният принцип на Окинавската диета се крие в по-малкото количество 

приемана храна или с други думи казано – да спрете да се храните в момента, в 

който се почувствате 80% заситени. Тъй като няма как да „измерите“ това 

усещане, можете да опитате следното - отделяйте приблизително 20% от 

храната на всяка своя порция и консумирайте само оставащите 80%. Това е 

доста ефективен метод, който възпрепятства преяждането и свързаните с него 

неблагоприятни последствия.

Менюто на островитяните включва предимно плодове, зеленчуци, зърнени и бобови растения, риба, други морски дарове и почти никак-

во месо. Що се отнася до напитките, окинавците консумират предимно вода и чай. Едни от любимите храни на окинавците са тофу, 

ориз, горчива тиква, батати (сладки картофи). Японската супа Мисо, е широко разпространено в Окинава ястие. Приготвя се основно 

от водорасли, тофу и гъби Шийтаке. Специалното оризово вино Авамори пък, е традиционната на острова напитка.

Освен всичко това, жителите на Окинава вечерят рано и в съвсем минимални количества, за сметка на изобилната и задължителна 

закуска.

Окинавците много рядко страдат от когнитивни увреждания. Проучванията сочат, че онези от жителите, които все пак заболеят от 

деменция например, получават първите си увреждания чак към 92 годишна възраст! Учените са на мнение, че факторите, които водят 

до дълголетие, могат да запазят и нормалните мозъчни функции до дълбока старост.

5 НЯКОЛКО  
СУПЕР 

ЕФИКАСНИ 
МЕТОДИ, 
ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ 
РАЗВИТИЕТО НА 
КОГНИТИВНИ 
УВРЕЖДАНИЯ

1 Не прекалявайте с храната! Според ма-
щабно проучване, наднорменото тегло 

е сериозна предпоставка за развитието 
на деменция в късна възраст.

2 Яжте повече храни, които са полезни 
за сърцето! Учени от Университета 

на Колумбия са категорични, че менюто, 
състоящо се предимно от риба, зеленчуци, 
пълнозърнести продукти и добри мазнини, 
намалява риска от когнитивни увреждания 
с цели 28%.

3Бъдете физически активни, колкото е 
възможно повече! Редовното ходене 

пеша около 2 км на ден, намалява вероят-
ността от развитие на деменция с 50%, 
посочва неврологично изследване на учени 

от университета Джордж Вашингтон, 
САЩ.

4Старайте се заниманията ви да бъдат 
разнообразни, като заедно с това оп-

итвате и нови неща! Учени от Mayo Clinic 
са установили, че  при хората, които 
имат богат социален живот, четат книги, 
спортуват, посещават курсове и изобщо 
са запълнили ежедневието си с различни и 
интересни дейности, рискът от наруше-
ния в паметта е по-нисък с 30 до 50%.

5Бъдете социални! Проучване, проведено 
в района на Чикаго през 2007 година, 

посочва че саможивците са много по-за-
страшени от болестта на Алцхаймер, 
отколкото социално активните хора.
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strategy #1 – trim Calories 
Among the many strategies for living longer and avoiding 
disease, calorie restriction has perhaps the strongest 
scientific backing: more than 1,000 animal and human 
studies conducted during the past 80 years. Research shows 
cellular benefits from calorie restriction start to kick in with 
just a 10 percent cut. The hypothesis is that as calories are 
reduced—repeatedly exposing cells to mild stress—the 
body experiences what scientists call a hormesis effect:  a 
generally positive adaptive response. 

“The body believes it has an inadequate amount of food 
so it goes into more of a survival mode, where it strengthens 
its defenses at a metabolic level,” says Lisa Walford, 
coauthor of The Longevity Diet (Da Capo 2010), and 
curriculum director for YogaWorks Teacher Training.

There’s no rigid eating plan for calorie restriction. Some 
people graze on small meals throughout the day; others, like 
Walford, prefer to stave off hunger by eating a protein-
packed meal in the middle of the day, for example, 2 ounces 
of baked tofu with steamed vegetables in tomato sauce. Over 
12 years, she gradually cut her calorie intake by 20 percent; 
she’s quite thin but has a clean bill of health, including low 
cholesterol and normal blood pressure and glucose levels.

CR diets may cause side effects, including bone thinning 
and lower libido in 10 percent to 15 percent of people. Some 
people go too far and get too thin, Walford cautions, and may 
get heart palpitations. (CR also isn’t recommended for 
children, people with eating disorders, or pregnant women.) 
To keep bones strong, eat calcium-rich foods like dark leafy 
greens; supplement with calcium, magnesium, and vitamin 
D; and do weight-bearing exercises such as walking and 
weight lifting, says Walford. She also recommends 15 
minutes of meditation and 30 minutes of yoga daily. “Yoga 
makes me more sensitive to the effect that everything has on 
my health,” she says. 
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3 modern 
strategies for 
healthy aging
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calories

instead of 
eating cereal 
for breakfast, 
try a hard 
boiled egg.

Rather than eating 
two cups of pasta, 
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thirst with 
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water 
instead of 
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sugary sodas.
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Съвети за здрава  
и красива кожа

1 НЕ ЗАБРАВЯЙТ ПРИЕМА НА АНТИОКСИДАНТИ!
Като един от най-ценните антиоксиданти, глутатионът се 

справя отлично със свободните радикали, поддържа имунните функции, 

грижи се за здравето на стомашно-чревния тракт, нервната система и 

други органи и системи в тялото. Глутатионът е важен за нормалното 

състояние на клетките, както и за правилното протичане на метабо-

литните процеси. В сутрешните часове, човешкото тяло е най-уязвимо 

от окислителните процеси. Особено ако предишната вечер сте консуми-

рали повечко алкохол, организмът използва запасите от глутатион, за 

да метаболизира алкохола. Не особено хранителната сутрешна закуска, 

включваща сандвич и кафе например, също намалява нивата на глутатион 

в тялото. Поради причини като тези, сутрин е доста подходящо време 

за прием на хранителна добавка, която представлява прекурсор на глута-

тиона, глутамин или N-ацетил цистеин.

NB! Глутатионът не се усвоява добре и поради тази причина не се препо-

ръчва директният му прием.

2 НЕ ОМАЛОВАЖАВАЙТЕ ПОЛЗИТЕ ОТ ДОБРИЯ СЪН – 
ЛЯГАЙТЕ СИ НАВРЕМЕ И СПЕТЕ ДОСТАТЪЧНО ДЪЛГО!

Съветите за нуждата от добър и качествен сън не са просто празни при-

казки или преувеличени твърдения. Когато не сте отпочинали достатъч-

но, тялото ви произвежда повече кортизол (хормона на стреса), което 

атакува директно върху запасите от колаген – така важният протеин, 

който поддържа кожата гладка и свежа. Също така, по време на сън, 

тялото синтезира необходимото количество хормон на растежа, който 

пък подмладява клетките на кожата. Постарайте се сънят ви през 

нощта да продължава не по-малко от 7-8 часа, както и да не си лягате 

твърде късно. Часът, в който вече сте заспали, определено е от значение 

за качеството на съня.

3 НАЧИНЪТ НА ПРИГОТВЯНЕ  
НА ХРАНАТА Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ!

Избягвайте препичането на продуктите. Както се спомена и по-рано в 

текста, най-здравословно приготвените храни са задушените, сварените 

или приготвените на пара. Това означава да не допускате т. нар. глики-

ране на продуктите. За съжаление, ще трябва да намалите до минимум и 

консумацията на храни, приготвяни на скара, включително и любимото 

ви може би печено месце. Редовната употреба на крайни продукти на 

напреднала гликация, нарушава колагена, както и функциите на редица 

органи и системи в тялото, и задейства процесите на преждевременно 

стареене. 

Начинът, по който окинавците обикновено приготвят храната си, е 

свързан с използването на много вода, което според редица изследователи 

и учени е една от основните причини жителите на острова да дожи-

вяват до дълбока старост и да бъдат толкова жизнени, младолики и 

енергични!

4 ПРИЕМАЙТЕ ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, КОИТО 
ПОДДЪРЖАТ КОЖАТА В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ!

Висококачествените хранителни добавки със съдържание на колаген и 

хиалуронова киселина, поддържат кожата млада, гладка и без бръчки. С 

напредването на възрастта, нивата на колаген и хиалуронова киселина в 

организма започват рязко да спадат, което неминуемо рефлектира върху 

външния вид. 

ИЗГЛЕЖДАЙТЕ ДОБРЕ, ЧУВСТВАЙТЕ СЕ ДОБРЕ!

Ежедневната грижа за 
кожата изисква редовно 
нанасяне на продукти, 
които осигуряват дъл-
бока хидратация и UV 
защита! 

http://revita.bg/hydraplenish/
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strategy #1 – trim Calories 
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packed meal in the middle of the day, for example, 2 ounces 
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12 years, she gradually cut her calorie intake by 20 percent; 
she’s quite thin but has a clean bill of health, including low 
cholesterol and normal blood pressure and glucose levels.

CR diets may cause side effects, including bone thinning 
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people go too far and get too thin, Walford cautions, and may 
get heart palpitations. (CR also isn’t recommended for 
children, people with eating disorders, or pregnant women.) 
To keep bones strong, eat calcium-rich foods like dark leafy 
greens; supplement with calcium, magnesium, and vitamin 
D; and do weight-bearing exercises such as walking and 
weight lifting, says Walford. She also recommends 15 
minutes of meditation and 30 minutes of yoga daily. “Yoga 
makes me more sensitive to the effect that everything has on 
my health,” she says. 
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Грижа  
за костите  
и ставите
Човешкият опорно-двигателен апарат се 

състои от кости, мускули, сухожилия и 

връзки, които хармонично си взаимодейст-

ват, осигурявайки така нужната опора. 

Костната тъкан съдържа минерални соли, 

колагенови влакна и костни клетки, като 

минералите са отговорни за твърдостта 

на костите, а колагеновите влакна – за 

еластичността им. Костите са съединени 

помежду си, благодарение на ставите и 

лигаментите, а мускулите са закрепени за 

скелета посредством сухожилията.

Костите са динамична, жива тъкан, 

изградена предимно от колаген и калциев 

фосфат – минералът, който поддържа 

костната здравина и плътност. С напред-

ването на възрастта обаче, костната 

тъкан може да претърпи структурни 

изменения и костната маса да намалее. 

Следствие на това, костите стават 

чупливи и съответно – рискът от счуп-

вания нараства неимоверно. За съжаление, 

процесите на намаляване на костното 

вещество често протичат почти незабе-

лежимо и това може да продължи с години. 

Така, накратко казано, протича едно от 

най-често срещаните заболявания на скеле-

та – остеопорозата.

Полезни насоки в подкрепа на костното 

здраве:

РЕГУЛИРАНЕ ПРИЕМА НА КАЛЦИЙ.
Калцият също участва в плътността на 

костите и е от важно значение за здраве-

то, но от друга страна трябва да внима-

ваме нивата му да не бъдат прекалено за-

вишени. Излишъкът на калций в организма 

води до камъни в бъбреците, болки в стави-

те, както и до сърдечно-съдови нарушения. 

Много хора имат прекомерно много калций 

в телата си, без дори да подозират

 за това. Приемът на витамин К2 обаче, 

регулира нивата на калция и в същото вре-

ме подкрепя костната структура. 100 мкг 

витамин К2 дневно, са напълно достатъч-

ни, за да сте сигурни, че нивата на калцият 

в организма ви е в допустими количества.

ХОРМОНАЛЕН БАЛАНС.
Хормоните на паращитовидната жлеза, 

естрогенът, прогестеронът и кортизолът 

имат значително влияние върху костното 

здраве. Дефицитът на само един от тези 

хормони, може да доведе до ефекта на 

доминото, което означава, че се влошава 

баланса и на останалите хормони. Тези про-

цеси затрудняват нормалното абсорбиране 

на калция, следствие на което състояние-

то на костите се влошава.

В случай, че страдате от необичайна липса 

на енергия, която продължава дълго във 

времето, най-добре е да посетите ендо-

кринолог и да проверите хормоналното си 

равновесие.

ИМА ЛИ ВРЪЗКА МЕЖДУ БРЪЧКИТЕ 
И СЪСТОЯНИЕТО НА КОСТИТЕ?
Съвременни проучвания показват, че дъл-

боките бръчки могат да бъдат показател 

за наличието на ниска костна плътност. 

Изследователите припомнят, че в състава 

на кожата и костите участват сходни 

градивни елементи, включително колаген, 

който допринася за опънатата, гладка и 

здрава кожа.

Съвет: ежедневният прием на 2000 мг 

колаген (тип I и тип III), както и редов-

ната консумация на храни, съдържащи 

лизин – аминокиселината, която помага на 

тялото да синтезира колаген и да абсорби-

ра по-добре калция, ще подобри както със-

тоянието на кожата ви, така и здравето 

на костите и ставите. Богатите на лизин 

храни, са например риба, бобови растения и 

яйчен белтък.

ИЗГЛЕЖДАЙТЕ ДОБРЕ, ЧУВСТВАЙТЕ СЕ ДОБРЕ!

http://revita.bg/hydraplenish/
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more aBoUT oUr sponsor: 

Understanding 
BioCell Collagen
Many people look forward to living a long life. But it’s 
hard to find someone who isn’t concerned with the 
physical symptoms that come with aging, from 
wrinkles to joint pain. In fact, a recent study found that 
habitual sunbathers are more likely to kick their habit 
at the threat of wrinkles than that of cancer. And as 
Baby Boomers reach their golden years, many are 
looking for ways to maintain their youthful appearance 
and lifestyle without undergoing injections and other 
invasive procedures. Shoppers seeking to naturally 
promote antiaging from the inside out have an ally in 
the supplement aisle: BioCell Collagen. 

what is Collagen?
Collagen is the most abundant protein found in the body, accounting for 30 percent of 
our total supply, and it mostly resides in connective tissues in the skin and joints such 
as cartilage, skin dermis, bones, tendons, ligaments, and blood vessels. When we’re 
young, collagen is abundant and allows us to move with ease, plus enables our skin to 
stretch and move without sagging or developing wrinkles. As we age, collagen 
production naturally slows and the overall amount depletes, which can result in 
undesirable wrinkles in the skin and painful stiffness in the joints. 

Collagen types  
Over 20 different types of collagen have been identified, but generally speaking, you’ll 
find two types in the supplement aisle: type I, which is abundant and found primarily 
in the hides, bones, and skin of animals, and type II, which is rarer because it is only 
found in cartilage where it naturally coexists with hyaluronic acid and chondroitin 
sulfate in a blood-free environment. 

Of these types, collagen is either unhydrolyzed (also known as undenatured) or 
hydrolyzed. In its original, unhydrolyzed state, collagen molecules are very large and 
therefore not effectively absorbed by the body. Hydrolyzation breaks down the 
collagen into small molecular weight fragments to maximize absorption, explains 
Joosang Park, MD, vice president of scientific affairs at BioCell Technology, makers of 
BioCell Collagen—a patented ingredient comprised of naturally occurring hydrolyzed 
collagen type II, chondroitin sulfate, and hyaluronic acid. 

the sCienCe oF bioCell Collagen 
When it comes to skin care, studies show that BioCell Collagen can reduce skin 
dryness and wrinkles. In a study, a daily 1 gram dose of BioCell Collagen yielded a 
significant increase in the skin’s collagen (including types I and III) content after just 
six weeks; the study’s participants saw a visual difference in the skin—a 76 percent 
reduction in dryness and a 13 percent reduction in fine lines and wrinkles—after the 
full 12 weeks of treatment. 

BioCell Collagen also was shown to offer relief to those suffering from osteoarthritis 
and general joint discomfort. In a recent randomized, double-blind, placebo-con-
trolled human study of 80 participants with a chronic history of joint pain, study 
participants experienced a significant reduction in pain and stiffness. 

BioCell Collagen’s patented composition also delivers chondroitin sulfate, which 
provides shock-absorbing properties to joint cartilage, and hyaluronic acid (HA), 
which is critical to achieving lubricated joints and smooth, hydrated skin. In fact, in a 
human study, participants who took daily doses of BioCell Collagen saw hyaluronic 
acid levels increase 60-fold in their blood during the 28 days of the study period.  
Furthermore, BioCell Collagen has been shown to inhibit hyaluronidase, the enzyme 
that destroys HA. Thus, BioCell Collagen packs an impressive dual HA mechanism to 
tackle aging-associated dehydration as well as replenish the loss of the various essential 
structural components of skin.

As a validation of the strong science, Canada’s Natural Health Products Directorate 
has approved BioCell Collagen to help relieve joint pain associated with osteoarthritis 
of the hip and knee and to help maintain healthy skin.

It’s impossible to turn back the clock on aging, but supplemental collagen can help 
stimulate the body’s own regenerative potential to achieve younger looking skin and 
more active joints ... without going under the knife. 

Look for BioCell Collagen in oral supplements such as Ultimate HA (Purity 
Products), BioCell Collagen (Health Logics), Jusuru Life Blend (Jusuru International), 
Hydroplenish (Nature’s Way) and Collagen Booster (Reserveage), and many other fine 
nutritional and skincare brands.

Всеки иска да запази максимално дълго 

във времето младостта и добрия външен 

вид. В тази връзка, съвременни мащабни 

проучвания ни запознават с един доста 

интересен факт – че хората, които обичат 

да прекарват извънредно много време на 

плажа, са склонни да се откажат от тази 

своя страст предимно поради заплахата 

от бръчки, отколкото заради рисковете 

от рак на кожата. Всички ние правим какво 

ли не, за да изглеждаме добре, но често 

забравяме, че красотата всъщност започва 

от здравето.

Напоследък, тенденция в стремежа за поддържане на младостта и красотата, е отказът 

от каквато и да било хирургична намеса в тази посока. Хирургичните интервенции са 

недостъпни за повечето хора и крият някои рискове, следователно – решението да прис-

тъпим или не към подобна промяна, често е свързано с огромни колебания, които продъл-

жават с години. Тук на помощ идват Хидраплениш продуктите, чиито създатели знаят 

че красотата се нуждае не само от добра поддръжка, но и от добро здраве. 

ЗНАЕМ ЛИ ДОСТАТЪЧНО ЗА КОЛАГЕНА?
Колагенът е един от най-ценните белтъци в човешкия организъм и структуроопределящ 

протеин. Той представлява 30% от общото тегло на човешкия протеин и се намира в 

съединителната тъкан на кожата и ставите. В различни концентрации, колагенът се 

съдържа в роговицата на окото, в черепните кости, в хрущялите и в кожата.

Когато сме млади, тялото синтезира колаген в изобилни количества и благодарение на 

това, ние се движим с лекота, а кожата ни изглежда перфектно без дори да позлваме ка-

квито и да било козметични продукти. С напредване на възрастта обаче, производството 

на колаген започва все повече да намалява, следствие от което са бръчките и скованост-

та в ставите.

ВИДОВЕ КОЛАГЕН
Съществуват над 20 вида колаген, но не всички притежават висока ефикасност. Хру-

щялът например, съдържа колаген тип II, както и минимални количества други типове 

колаген, а останалите съединителни тъкани са съставени преди всичко от колаген тип I 

и тип III. 

Колагенът може да бъде хидролизиран или нехидролизиран. Естественият и нехидролизи-

ран колаген обаче, не се усвоява нормално поради голямата си молекулна маса.

Хидролизираният колаген съдържа специфични компоненти, които успешно унищожават 

дегенеративните ензими, благодарение на което той е перфектно средство за защита 

срещу увреждането на кожата и ставите.

Хидраплениш е преминал през всевъзможни клинични тестове и изследвания, преди да 

стигне до потребителите. Той е супер ефективен както в поддържането на хрущялите и 

ставите, така и в подмладяващото си кожата действие.

Патентованият състав на Хидраплениш доставя хондроитин сулфат, който подсилва 

ставния хрущял, както и много хиалуронова киселина, която е абсолютно необходима за 

смазването на ставите и постигането на гладка и хидратирана кожа. Предимствата на 

Хидраплениш, както в облекчаването на болки в ставите при остеоартрит, така и в под-

държането на здрава и млада кожа, от медицинска гледна точка са категорично доказани.

Хидраплениш е сочен като изключително ефикасно средство в подкрепа на нормалното 

функциониране на ставите. Той спомага смазването на ставите, увеличавайки синови-

алната течност, увеличава тяхната подвижност и участва във възстановяването на 

хрущяла. Рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване върху състоя-

нието на 80 пациенти с хронични болки в ставите, показва, че Хидраплениш значително 

намалява дискомфорта и сковаността.

Установено е също, че приемът на Хидраплениш потиска действието на хиалуронида-

за – ензимът, който разрушава хиалуроновата киселина в организма. Това означава, че 

Хидраплениш се справя отлично срещу процесите на стареене и кожната дехидратация, 

попълвайки основните структурни компоненти на кожата.

Хидраплениш стимулира естествения регенеративен потенциал на организма, допри-

насяйки за млада кожа и активни стави, без да се налага да се подлагате на хирургични 

интервенции!

Хидраплениш 
Най-високото постижение на науката в борбата  

срещу бръчките и нарушената функция на опорно-двигателния апарат

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА

http://revita.bg/hydraplenish/


Хиалуронова киселина

Хондроитин сулфат

Колаген
Уникална натурална матрица

Патент на

Hydraplenish
Доказано ефективен. С бързо действие. 

ТЪРСЕТЕ В АПТЕКИТЕ!

Над 20 клинични проучвания доказват,  
че Хидраплениш: 
• Увеличава хидратацията на кожата с над 76%
• Намалява фините линии и бръчките с 13%
• Естествен източник на колаген тип II
• Повишава комфорта и мобилността на ставите

Катерина, 75 г., Варна
Въпреки че Хидраплениш  
има много приложения,  

аз го използвам против болката 
в ставите. Само едно ще ви кажа: 

Вече съм много  
по-мобилна и активна! 

Нина, 50 г.,  
от Пловдив

Кожата ми отново е 
еластична, здрава и 
сияеща! Чувствам се 

страхотно!

Григор, 32 г., София 
Тренирам редовно и имам 

проблеми със ставите. Започнах 
да пия Хидраплениш и бързо 

почувствах облекчение. Ставите 
ми са по-подвижни и мога да 
правя упражнения с голямо 
натоварване без проблем.

Зоя, 57 г., Варна
Започнах да го пия за болката 
в ставите, но много скоро след 

това забелязах удивителна 
промяна в кожата ми – стана 

много по-нежна, гладка и 
хидратирана. Направи чудеса и 

за ставите, и за кожата ми!

Вяра, 35 г., София 
Дълго търсих продукт,  

който да поддържа кожата 
ми млада и блестяща.  

И го намерих.  
Хидраплениш е по-добър  
от всеки крем или серум.

Велислава, 45 г., София
Кожата ми е беше суха 

и изглеждаше стара. 
С Хидраплениш бързо 

промених това!  
Той е наистина чудотворен!

КАЧЕСТВО ОТ NATURE’S WAY, USA
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