
FOREVER YOUNG
Stárněte zdravě a s lehkostí!



Proč Forever Young?

Základní ingredience doplňku stravy FOREVER YOUNG přispívají ke zpomalení důsledků stárnutí, 

a to vně i uvnitř těla. Aktivují telomerázu, čímž přispívají ke zpomalení procesu stárnutí buňky. 

FOREVER YOUNG obsahuje také výtažky z Astragalus membranaceus, který je nazýván kořenem 

mládí, kyselinu hyaluronovou a aktivní cykloastragenol,  který přispívá ke zdravému stárnutí 

Doplněk stravy FOREVER YOUNG přispívá ke: 

Zpomalení procesů stárnutí

Normálnímu stavu pokožky

Normální činnosti imunitního systému

Zdraví kostí

Proč stárneme?

Při replikaci DNA během procesu buněčného dělení dochází na koncích molekuly DNA ke zkracování 

telomer, neboť enzym DNA-polymeráza, který replikaci DNA umožňuje, není schopen uskutečnit 

replikaci volné části telomery až do jejího úplného zakončení. Po ukončení replikace se tak pokaždé 

určitý úsek telomery ztratí a celá struktura se o tento úsek zkrátí.

V průběhu života organismu se tak s narůstajícím počtem uskutečněných buněčných dělení zkracuje 

i délka telomer v jednotlivých buňkách. Délka telomer hraje velmi důležitou roli v určení délky života 

buňky. Délka telomery je markerem stáří buňky. Pokud je její délka již krátká, další dělení buňky 

ustane a buňka samovolně zanikne. Telomery tak mají pravděpodobně přímou spojitost s procesem 

stárnutí jako takovým. Počet cyklů dělení buňky je odhadován na 50-80.

Cycloastragenol aktivuje enzym telomerázu, který je klíčem k zachování mládí i zdraví.

Enzym telomeráza totiž dokáže prodloužit krátící se telomery!



Jak FOREVER YOUNG přispívá ke 
zpomalení stárnutí?

V roce 2011 bylo vědecky prokázáno, že látky CYCLOASTRAGENOL a ASTRAGALOSIDE IV, obsažené 

v  kořenech kozince blanitého, jsou schopny telomery prodlužovat, a  tím prodlužovat i  životnost 

buněk a  celého organismu. Proto je možné nazvat kozinec blanitý rostlinou dlouhověkosti, 

minimálně co se  týče jednotlivých buněk našeho organismu, které při podání výtažku z  kořene 

kozince blanitého vykazují větší životnost, tedy počet cyklů mitotického buněčného dělení.

FOREVER YOUNG obsahuje extrakt  z kořene kozince blanitého (astragalus membranaceus), 

který obsahuje complex astragalosidu IV, aktivní cykloastragenol s přidáním kyseliny 

hyaluronové.

Jak FOREVER YOUNG přispívá k 
podpoře imunity?

Díky obsahu kozince blanitého (astragalus 

membranaceus) FOREVER YOUNG 

představuje posilovač imunity, dodává 

životní sílu, vitalitu a schopnost 

odolávat psychickému 

a fyzickému stresu. Užívání 

výtažků z astragalu k léčebným účelům 

je doloženo přes 4000 let. Moderní vědecké 

výzkumy přiznávají výtažku z kořene astragalu 

schopnost  stabilizovat a posílit různé pochody 

imunitního systému, zvláště proti onemocněním 

virového a bakteriálního původu v dýchacích cestách, 

stabilizovat krevní tlak a přispívat k normální činnosti 

kardiovaskulárního systému. Posiluje již oslabené orgány a postižené 

cévy, navíc  preventivně oddaluje budoucí onemocnění  této soustavy. 

Užívání přípravku z kozince má i značný význam při různých 

onkologických onemocněních. Astragalus má i významné antioxidační 

účinky.



Díky obsahu kyseliny hyaluronové, 

což je  přírodní  hydratační  látka přirozeně 

obsažená v  lidském těle, přispívá FOREVER 

YOUNG k hydrataci a pružnosti celého těla. 

Kyselinu hyaluronovou najdeme v očích, 

v kloubech a v kožní tekutině. Kyslina 

hyaluronová posiluje schopnost kůže 

zadržet vodu a být tak hydratovaná 

a bez vrásek. Pleť 

je regenerovaná, vypnutá, 

s efektem mladistvého 

vzhledu s  redukcí vrásek. 

S přibývajícím věkem klesá 

obsah kyseliny hyaluronové 

v pokožce a dochází k její 

dehydrataci, ochablosti a tvorbě 

vrásek, mimických rýh, ale také 

ke zhoršení hojení ran, jizev 

a  regenerace pokožky. 

Pro hydratovanou pleť a ohebné 

klouby,  je potřeba kyselinu 

hyaluronovou tělu doplnit z jiných 

zdrojů.

Jak FOREVER YOUNG 
přispívá k mladistvému 
vzhledu?



FOREVER YOUNG obsahuje:

Množství v dávce}
Astragaloside IV Complex

Active Cycloastragenol

45 mg

2,5 mg

Kyselina Hyaluronová 15 mg

Vitamin D3 400 UI

Dávkování: Denní dávka není stanovena


