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Nie mo˝emy obejÊç si´ bez powietrza, a ÊciÊlej – bez tlenu. Potrze

bujemy go do wszystkich czynnoÊci ˝yciowych. Jednak wyko

rzystujàc tlen niezb´dny do ˝ycia, produkujemy jednoczeÊnie wol

ne rodniki, które mogà przyczyniç si´ do naszej Êmierci, jeÊli b´dzie 

ich za du˝o.

Wolne rodniki odgrywajà pewnà pozytywnà rol´ w organizmie: sà 

niezb´dne do prawid∏owego przebiegu procesów ˝yciowych, 

zw∏aszcza przy biosyntezie DNA, czy produkcji hormonów, ale po

winny ulegaç szybkiej neutralizacji, natychmiast po spe∏nieniu 

swojej funkcji. Ogromna iloÊç wolnych rodników powstaje jako 

produkt uboczny ró˝nych reakcji chemicznych zachodzàcych w ko

mórkach. Bardzo aktywny chemicznie charakter tych substancji 

decyduje o ich szkodliwoÊci. Mogà niszczyç b∏on´ komórkowà, 

powodujàc Êmierç komórki, lub uszkadzaç kod genetyczny albo 

utleniaç ró˝ne zwiàzki chemiczne, przyczyniajàc si´ do zmiany ich 

struktury, co zapoczàtkowuje rozwój chorób.

Dlaczego to jest takie groêne? 

Po pierwsze, wolne rodniki mno˝à si´ niejako „przez pàczkowanie”, 

powodujàc ∏aƒcuchowà reakcj´ rodnikowà. Z chwilà zapoczàt

kowania tej reakcji rodników zaczyna nieustannie przybywaç,  

a jednoczeÊnie roÊnie ich z∏o˝onoÊç. 

Po drugie, reakcje te zachodzà w niezwykle szybkim tempie – w ka˝dej 

sekundzie powstaje ich miliony. 

Po trzecie, stan ska˝enia Êrodowiska naturalnego sprawia, ˝e wol

ne rodniki w zmasowany sposób atakujà nas równie˝ z zewnàtrz. 

Dym tytoniowy, spaliny samochodowe, Êwiat∏o s∏oneczne i inne 

rodzaje promieniowania, zanieczyszczenie wody, przetworzone 

produkty ˝ywnoÊciowe, metale ci´˝kie i inne przemys∏owe zwiàzki 

chemiczne, a tak˝e leki – to wszystko przyk∏ady czynników zwi´k

szajàcych wytwarzanie wolnych rodników w naszym organizmie. 

Do akcji muszà wkroczyç antyoksydanty, które wymiatajà tyle wol

nych rodników, ile potrafià, zanim powstanà szkodliwe zmiany. Na

wet kiedy te zmiany powstanà, dzia∏anie niektórych antyutleniaczy 

mo˝e te szkody naprawiç, pod warunkiem, ˝e w twoim organizmie 

jest dostateczna ich iloÊç. Je˝eli przewa˝ajà reaktywne substancje 

utleniajàce, rozwijajà si´ wszystkie choroby zwyrodnieniowe – tym 

szybciej, im wi´kszy jest ich nadmiar.

Forever Pomesteen Power to kompozycja antyutleniaczy, których 

synergiczne, czyli nawzajem wzmacniajàce si´ dzia∏anie, jest klu

czowe dla naszego zdrowia i d∏ugowiecznoÊci.

Forever Pomesteen Power to wyciàg z wielu owoców – wszystkie 

zajmujà jedne z pierwszych miejsc na tzw. liÊcie ORAC (Oxygen 

Radical Absorbance Capacity), która okreÊla zdolnoÊç poch∏aniania 

wolnych rodników przez obecne w owocach antyutleniacze.

Granaty i mangostan – owoce 

wyjàtkowo rzadko goszczàce na na

szych sto∏ach – zawierajà 

s i lnà dawk´ 

antyut leniaczy, 

zw∏aszcza z grupy ksan

tonów, które majà du˝y wp∏yw na prawid∏owe funkcjonowanie 

uk∏adu odpornoÊciowego. Równie˝ maliny i je˝yny zawierajàce 

liczne polifenole chronià przed mutacjami genów wywo∏ywanych 

przez toksyny, a przez to hamujà rozwój komórek nowotworo

wych. 

Musimy pami´taç, ˝e uk∏ad immunologiczny jest odpowiedzialny 

za wychwytywanie b∏´dów powsta∏ych w organizmie. Ka˝da  
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mutacja to potencjalna komórka nowotworowa, a ta przy odpo

wiednim zadzia∏aniu tzw. czynników promocyjnych mo˝e staç si´ 

wyjÊciowà komórkà do powstania nowotworu. Ârednio powstaje 

oko∏o 6 komórek nowotworowych 

w ciàgu godziny. Nasz uk∏ad immu

nologiczny naprawd´ ma co robiç! 

Dbajmy o jego sprawne dzia∏anie.

Nasza ulubiona trutka, czyli papiero

sy, zawiera ponad 4000 trucizn,  

w tym wiele zwiàzków rakotwór

czych, tak˝e kadmu, który nisz

czàc kod genetyczny komórek, 

przyczynia si´ do bezp∏odnoÊci  

u m´˝czyzn oraz wad wrodzonych u dzieci palàcych ojców. Palacze 

potrzebujà znacznie wi´cej ochronnych antyutleniaczy!

Kolejne owoce to czarne jagody, 

zawierajàce ró˝ne grupy antyoksy

dantów. Hesperydyna i diosmina 

majà du˝y wp∏yw na zmniejszenie 

oksydacji w naczyniach krwionoÊnych, 

zapobiegajàc utlenianiu Êródb∏onka. 

Obni˝ajà równie˝ ciÊnienie krwi, dzia∏ajà 

przeciwzakrzepowo, wp∏ywajà na obni˝enie 

poziomu cukru we krwi. Wszystkie te czynniki majà wp∏yw na za

pobieganie rozwojowi mia˝d˝ycy! Kolejne grupy antyoksydantów 

to katechiny i antocyjanidyny, których czarne jagody zawierajà 

najwi´cej ze wszystkich owoców. Te z kolei zapobiegajà zbyt szyb

kim zmianom degeneracyjnym oczu. Hamujà rozwój zaçmy, 

opóêniajà zwyrodnienie nerwu wzrokowego, do którego dochodzi 

w jaskrze, a tak˝e rozwój retinopatii cukrzycowej prowadzàcej do 

utraty wzroku u chorych z cukrzycà. Zapobiegajàc zmianom oksy

dacyjnym, spowalniajà zwyrodnienie plamki ˝ó∏tej siatkówki oraz 

pomagajà powi´kszyç pole widzenia i poprawiç widzenie nocne.  

U osób z krótkowzrocznoÊcià obni˝ajà nadmierne napi´cie mi´Êni 

otaczajàcych oczy. Jagody wykorzystywane sà równie˝ przy lecze

niu choroby wrzodowej, poniewa˝ zwi´kszajà wydzielanie ochron

nego Êluzu w ˝o∏àdku. Zawierajà te˝ cynk, magnez i selen, wa˝ne 

minera∏y bioràce udzia∏ w antyoksydacji. Selen jest sk∏adnikiem 

najwa˝niejszego, antyutleniajàcego zwiàzku naszego uk∏adu enzy

matycznego, jakim jest glutation.

Kolejne owoce to winogrona, a kon

kretnie wyciàg z ich pestek. Zawarte  

w nich proantocyjanidyny hamujà utlenia

nie Êródb∏onka naczyƒ, zapobiegajàc mia˝

d˝ycy, zmniejszajà kruchoÊç naczyƒ obwodo

wych, a tak˝e zapobiegajà wylewom  

obwodowym. Piknogenol to kompleks 

oko∏o 40 ró˝nych bioflawonoidów 

dzia∏ajàcych wewnàtrz i zewnàtrzko

mórkowo. Jest on oko∏o 50 razy sil

niejszy od witaminy E i witaminy C 

wobec niektórych rodzajów wolnych 

rodników. Wch∏ania si´ do organizmu w ciàgu kilku sekund, 

zwi´kszajàc w sposób synergiczny skutecznoÊç innych antyutle

niaczy, takich jak witaminy A, C i E. Wp∏ywa na dzia∏anie uk∏adu 

odpornoÊciowego, hamujàc samoistne mutacje, czyli ma dzia∏anie 

przeciwnowotworowe. Pokonuje barier´ krewmózg, w zwiàzku  

z czym mo˝e zwalczaç wolne rodniki w obr´bie mózgu. Wiele 

badaƒ wskazuje, ˝e zapobiega rozwojowi chorób degeneracyjnych 

oÊrodkowego uk∏adu nerwowego, jak choroba Alzheimera, Parkin

sona, ale przede wszystkim stwardnienie rozsiane, poniewa˝ nisz

czy g∏ówny wolny rodnik uszkadzajàcy komórki nerwowe. 

Wyciàg z nasion winogron jest równie˝ silnym anty

biotykiem. Piknogenol hamuje tak˝e rozwój 

mia˝d˝ycy, obni˝a ciÊnienie t´tnicze  

i dzia∏a przeciwzakrzepowo. Popra

wia równie˝ jakoÊç Êciany naczynio

wej, poniewa˝ wp∏ywa na zwi´k

szenie produkcji kolagenu i elastyny. 

Hamuje dzia∏anie enzymów wywo∏ujàcych 

rozpad kolagenu, b´dàcych jednoczeÊnie 

przyczynà uczuleƒ i stanów zapalnych. Dzia∏anie to zapobiega pro

dukcji histaminy, czyli ogranicza reakcje alergiczne. Zespó∏ 

przewlek∏ego zm´czenia oraz tzw. „reumatyzm tkanek mi´kkich” to 

dwa zespo∏y, z którymi trudno jest poradziç sobie nie tylko pacjen

tom, ale równie˝ lekarzom. Uwa˝a si´, ˝e w∏aÊnie piknogenol oraz 

zmiana nawyków ˝ywieniowych mo˝e odegraç g∏ównà rol´  

w zmniejszaniu dolegliwoÊci.

Jak zwykle w przyrodzie, ca∏a tajemnica dobrego zdrowia kryje si´ 

w równowadze mi´dzy utleniaczami i antyutleniaczami. Dopiero jej 

zak∏ócenie grozi nam chorobami i przedwczesnym starzeniem si´. 

Ogólnie jednak, bioràc pod uwag´ nasze obecne warunki ˝ycia  

i pracy, znacznie cz´Êciej ni˝ z równowagà mamy do czynienia z jej 

zachwianiem, czyli przewagà wolnych rodników nad przeciwutle

niaczami.

•

PowinniÊmy pami´taç, ˝e ka˝dy z nas 

przyszed∏ na Êwiat wyposa˝ony w pewien 

„kapita∏ zdrowia”, którym mo˝e dys

ponowaç. Zale˝nie od naszego stylu 

˝ycia gospodarujemy nim roz

sàdnie lub trwonimy bez zasta

nowienia. Wielu ludzi, szczegól

nie m∏odych, uwa˝a go za niewy

czerpany, co niestety nie jest 

prawdà. Zawsze istnieje ryzyko, ˝e 

pr´dzej czy póêniej nasze konto w „banku zdrowia” oka˝e si´ pu

ste. Nie mamy wp∏ywu na poczàtkowà wartoÊç tego kapita∏u, ale 

jak najbardziej mamy wp∏yw na zarzàdzanie tym, co przypad∏o 

nam w udziale. Codzienne przyjmowanie wysokiej jakoÊci antyu

tleniaczy mo˝na potraktowaç jako màdrà i op∏acalnà inwestycj´, 

zw∏aszcza w zestawieniu z bezcennoÊcià naszego zdrowia.
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