
C E L I Č N O  
S T A R A N J E  

U Č I N K I :  Raziskava, ki je pridobila Nobelovo 
nagrado, razkriva ključni vzrok staranja. 

  

 

FINITI™ 

 

Odgovora človeško oko ne more videti in se imenuje 
telomer. Telomeri so zgrajeni iz ponavljajočih se DNK sekvenc, ki 
postanejo zaščitne »kapice«, zaključki kromosomov. Njihova naloga je 
ščititi naš genski zapis - DNK. 

vsebuje unikatno patentirano mešanico nara-
vnih sestavin, ki dokazano in varno podaljšuje kratke telomere 
in ohranja zdravje izvornih celic. Ključnega pomena je edina do sedaj 
znana substanca s to sposobnostjo v vsej zgodovini človeštva; 
hranilo, ki naravno poveča encim telomerazo, potreben za podal-
jšanje telomerov, se imenuje TA-65.

Tisoče študij je pokazalo povezavo med kratkimi telomeri in naravnim 
procesom celičnega staranja. Seveda ne poznamo ničesar, kar bi 
staranje ustavilo, možno pa ga je upočasniti – zdrave celice pomeni-
jo zdrave notranje sisteme, kar pomeni zdravo, močnejše in bolj 
mladostno telo. 

VSEBUJE EDINO ZNANO PATENTIRANO HRANILO, KI 

DOKAZANO PODALJŠUJE SKRAJŠANE TELOMERE 

PRI LJUDEH

AKTIVIRA TELOMERAZO, ENCIM, KI DODAJA DOLŽINO 

TELOMEROM

PODPIRA UPOČASNJEVANJE CELIČNEGA STARAN-

JA, TUDI PRI CELICAH IMUNSKEGA SISTEMA

VZBUJA OBČUTEK MLADOSTNE VITALNOSTI

VSEBUJE MOČNO KOMBINACIJO ANTIOKSIDANTOV, 

KI ŠČITIJO NAŠE CELICE, DNK, IZVORNE CELICE IN 

TELOMERE PRED OKSIDATIVNIM STRESOM

JE VIR NARAVNIH HRANIL, KI POMAGA VZDRŽEVATI 

ODRASLE IZVORNE CELICE

PODPIRA TELESNI POMLADITVEN SISTEM IN 

VZDRŽEVANJE NARAVNIH MEHANIZMOV OBNOVE DNK

Ob rojstvu so telomeri dolgi, sčasoma pa se krajšajo in iztrošijo, 
posledica česar so procesi celičnega staranja. Ko postanejo telomeri 
prekratki, celice ne morejo opravljati svojih ključnih funkcij; začnejo se 
njihovi samouničevalni procesi in sčasoma odmrejo, kar znanstveniki 
imenujejo apoptoza. Umiranje celic je eno, če pa celice preprosto 
nehajo delovati, začnejo izločati nevarne proste radikale in vnetne 
molekule, ki škodujejo sosednjim celicam.  
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izredno pomemben antioksidant, ki ima sposobnost povečati učinkovitost 
drugih antioksidantov; dokazano zmanjšuje oksidativni stres, ki lahko 
povzroči poškodbe DNK

COQ-10 

vsebuje elagijsko kislino, ki je močan naravni antioksidant

EKSTRAKT GRANATNEGA JABOLKA 

zagotavlja posebno obliko vitamina E (tokotrienoli), ki je dokazano učinkovita 
pri zaščiti antioksidantov in lahko podpira vzdrževanje zdravih možganskih funkcij

MEŠAN KOMPLEKS TOKOTRIENOLOV IN TOKOFEROLA (SADJE PALM)  

pomembne spojine, ki podpirajo ključne telesne presnovne funkcije, vključno 
z bolj biološko uporabno obliko folata, ki je skupaj z B12 zelo pomemben pri mnogih 
ključnih procesih, tudi pri sintezi DNK

VITAMINI  B6,  B12,  FOLAT IN C 

edini prehranski dodatek, ki dokazano učinkovito spodbuja rast 
skrajšanih telomerov, saj varno aktivira encim telomerazo

TA-65®MD 

močan naravni antioksidant iz borovnic, ki podpira spomin, 
umsko zbranost in delovanje mitohondrijev (elektrarne naših celic); 
spodbuja dobro počutje

TRANS-PTEROSTILBEN (pTeroPure®)  

podpira sposobnost telesa, da dopolnjuje raven naravnega 
antioksidanta glutationa

N-ACETILCISTEIN 

poseben lovilec prostih radikalov, ki dokazano podpira mnoge
pomembne telesne sisteme, vključno s kardiovaskularnim, 
dihalnim in imunskim sistemom

KVERCETIN

podpirajo vaše odrasle izvorne celice, ki so pomembne pri celičnem 
pomlajevanju in obnovi, ter pomagajo vzdrževati zdrav imunski sistem

EKSTRAKT FUKOIDANA IN TOLŠČAKA,  BETA 1 ,3/1 ,6  GLUKAN 
krepi sposobnost telesa za premagovanje oksidativnega stresa, 
kar pomaga vzdrževati telomere dolge

EKSTRAKT L-KARNITINA IN KURKUME 

KLJUČNE SESTAVINE:

UPORABA

ZNAČILNOSTI:

UNIKATEN DODATEK ZA MLADOSTNO STARANJE; USMERJA 
SE NA POMEMBNE VIDIKE CELIČNEGA STARANJA, 
POVEZANEGA S KRAJŠANJEM TELOMEROV

OSNOVAN JE NA RAZISKAVI, KI JE PRIDOBILA NOBELOVO 
NAGRADO; VODILA JE K ODKRITJU, KAKO SO KROMOSOMI 
ZAŠČITENI S TELOMERI IN ENCIMOM TELOMERAZA

ZDRAVNIŠKO DOKAZANO VARNO PODALJŠUJE 
SKRAJŠANE TELOMERE PRI LJUDEH

NE VSEBUJE UMETNIH BARVIL IN KONZERVANSOV

NAVODILA:  Vzemite 2 kapsuli dvakrat dnevno. 
Hranite med 15-30° C, zaščit i te pred vročino, svetlobo in vlago. 
Ne uporabljajte, če je pečat pretrgan.

OPOZORILA: Nosečnice, doječe ženske in l judje s posebnimi 
zdravstvenimi pogoji naj bi se pred uporabo vsakega prehranskega 
dopolni la posvetoval i s svoj im zdravstvenim svetovalcem. 
Priporočeno l judem nad 25 let starosti.

Teh izjav ni ocenila organizacija Food and Drug administration. 
Izdelek ni namenjen za diagnozo, zdravljenje ali preprečevanje 
bolezni.

M L A D O S T I  
DAJEMO NOV POMEN

PODPIRA ZDRAVJE CELIC NAD VAŠIMI 
NAJDRZNEJŠIMI PRIČAKOVANJI


