Můj GelaVis HA

Já a moje HA!

to nejlepší z kyseliny hyaluronové!

(křišťálová kyselina hyaluronová)

Proč používám právě GelaVis HA?

• Je to jediný produkt s přesným duálním spektrem molekul HA
(nízkomolekulární LMW + vysokomolekulární HMW) se širokým
spektrem účinků.
• Má optimální dávkování = denní dávka 100 mg je obsažena
v jediné kapsli.
• Je vyráběn biotechnologicky bez použití zvířecích zdrojů (vegan).
• Má mezinárodní certiﬁkace a audity kvality výroby v nejvyšším
standardu (čistota, bioaktivita).

Dávkování

Užívejte 1 až 2 kapsle denně po dobu 3–6 měsíců, nejlépe na
závěr jídla. Zapijte trochou vody. Kůru lze v libovolném intervalu
opakovat.

Komu bych GelaVis HA doporučila?

Přeji Vám, aby Vám GelaVis HA poskytnul to, co dává mně.
Vaše Křišťálová víla

Hyalka

Číslo tiskoviny CZE28092020KV

• Ženám i mužům v každé životní etapě, především 30+ s důrazem
na prevenci předčasného stárnutí,
• sportujícím ženám, teen-agerům a mužům se zvýšenou tělesnou
zátěží (včetně aktivního a výkonnostního sportu),
• každému v souvislosti se zákrokem estetické medicíny (injekční
výplně, plastické operace, laserové ošetření aj.),
• každému po úrazu a operacích vazů, šlach a měkkých tkání,
• vegetariánům a veganům – neobsahuje totiž žádnou složku
získanou ze zvířecích zdrojů.
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Já

a moje HA!

Moje HA – kyselina hyaluronová není kyselinou v pravém slova
smyslu a už vůbec není kyselá. Je křišťálová. Tenká dlouhá vlákna HA
vypadají spíše jako křišťálové vlasy, které v mém těle vlají, ohýbají
se a zakrucují a dokáží prostoupit vším tělesným prostorem, který
z velké části zároveň dotváří. (hyalos lat.= křišťál)
HA mi totiž pomáhá vystavět a obnovovat všechny tělesné orgány
a tkáně, tekutinu mezi jednotlivými buňkami i buňky samotné,
včetně těch kmenových. Je mou součástí. Každou hodinu vytvořím
ve svém těle více než 1 miliardu molekul této zázračné látky, aby
vše – kůže, kloubní tekutina, vazivo, chrupavky, mozek, cévy, oči,
trávicí a pohlavní orgány, ale i tělo jako celek fungovaly, jak mají.
S postupem času a také vinou mnoha vnějších faktorů (znečištění
ovzduší i celé planety, nadbytek UV záření, toxiny v potravinách)
postupně klesá podíl HA v mém těle. Svým způsobem si za to často
můžu i sama „kolísavou kvalitou“ svého životního stylu. Každých deset let (dospělostí počínaje) ztrácí mé tělo asi 10 % HA. Tento úbytek
neslavně přispívá k mému stárnutí… kůže a její tonus a vzhled už
nejsou co bývaly, s kdysi mimořádnou ohebností je to podobné…
ozývají se bolístky nebo přímo bolesti šlach, vaziva, kloubů, mé tělo
častěji trpí záněty.
Na zázraky věřím jen někdy a možná i proto chci svému stárnutí
pomoci sama. Takže kromě jídelníčku s anti-oxidanty a zdravými
recepty, pohybu a kosmetické péče o pleť se snažím o vyšší obsah
mé křišťálové HA!
Užívám GelaVis HA kapsle s duální HA1 (HA se spektrem nízké
a vysoké molekulární hmotností) v denní dávce 100–200 mg. Toto
složení a dávky asi nejlépe imitují a stimulují tělesné procesy, které
se v mém těle a metabolismu v souvislosti s vnitřní HA odehrávají.
* odlišně dlouhé molekuly HA mají v mém těle odlišné funkce, proto kombinované produkty na bázi HA představují komplexnější působení na tělesný
metabolismus

Vrásky

Vrásky se mi tvoří stárnutím, působením UV paprsků i zhoršenou
výživou kůže. Užíváním HA minimálně po dobu tří měsíců a ve
správné dávce si zlepšuji lesk a pružnost kůže a zmenšuji si
vrásky. Jak? Podporou růstu nových kožních buněk, podporou
syntézy kolagenových a elastinových vláken a také hydratací.
Jednou z vlastností HA je vazba molekul vody (jedna molekula
HA váže až 1000 molekul vody), což vede k podpoře hydratace
a plnějšímu hezčímu vzhledu. HA vypíná vrásky a změlčuje je.

„Anti-aging“ a imunitní systém

Všichni stárneme, ale nikdo z nás nechce být starý. V mém těle
chrání HA stárnoucí nebo částečně poškozené buňky před „nájezdy“ imunitního systému a zabraňuje tak jejich předčasné smrti
(tzv. apoptóze). Používají přitom speciální „lapače HA“ – receptory
CD44, které buňkám pomáhají nalepit na sebe ochranný HA
kabát a přežít déle. „Kabátkování“ buněk pomocí HA prodlužuje
život buněk zvenčí. Uvnitř buňky mi HA pomáhá prodlužovat
život mé vlastní DNA, když před volnými radikály chrání tzv. „telomery“, což jsou zakončení DNA. Ochrana telomer umožňue buňce
opakovaně se rozmnožovat a plodit tak v mém těle své další
mladé buněčné potomky.
HA funguje také jako jako bariéra pro vstup toxinů, virů a bakterií – ve střevě a sliznici dýchacích cest, je totiž hlavní součástí
slizničního hlenu (mucin).
HA také aktivuje střevní receptory, které mění hladiny cytokinů*
a interleukinů v těle, čímž se spouští imunitní obrana a snižuje
se tzv. systémový zánět v těle. Snižováním systémových zánětů
v těle prodlužuje HA funkčnost a „životnost“ organismu a tím
i jeho mládí, dochází ke zpomalování stárnutí, proto anti aging
nebo také dnes modernější „slow-aging“.
* Cytokiny jsou nebuněčné signální molekuly, které napomáhají
buněčné komunikaci v imunitní reakci a stimulují mj. pohyb
buněk směrem k místům zánětu, infekce a traumatu.

Slunění

I já miluji Slunce v mnoha jeho podobách! I proto, že mi
zdarma dává vit.D. Umí ale i brát. Připravuje mě o moji
HA v kůži, protože ta funguje jako ochranný faktor buněk
(„barikáda“) před poškozením od UV záření. HA se za buňky
„obětovává“ a rychle se rozpadá. Při delším slunění vzniká
v kůži nesprávný typ kolagenu a chondroitin, což jsou sice látky
důležité pro metabolismus kloubů, ale kůže s nimi ztrácí svou
elasticitu, hebkost a stává se celkově tužší a hrubější. Dostatečná denní „kožní dávka HA“ (min.100 mg /den, ne méně)
pomáhá v kůži obnovovat rovnováhu tvorby a degradace HA,
elastinu i kolagenu a snižovat dlouhodobě počet volných
radikálů, které poškozují kožní buňky.

Kůže

Užíváním HA podporuji výživu kůže i podkožních tkání, rychleji
a lépe se mi hojí jizvy a tkáň po invazivních zákrocích, včetně
estetických a plastických operací. Mám-li suchou kůži, bývá
často podrážděná a svědí, protože se mi narušila přirozená
kožní bariéra. HA svojí výživovou rolí kožní bariéru posiluje
a pomáhá obnovovat její přirozenou ochrannou funkci.

Pochva

Jsem-li ženou nad 40 let, ženou v přechodu, menopauze či
starší, dochází vlivem hormonálních změn k postupné atroﬁi
vaginální sliznice, její suchosti, svědění, pálení, bolestivosti.
Sliznice je náchylnější k infekcím, často pociťuji sexuální
dyskomfort. Užíváním 200 mg HA denně dochází ke zvlhčení
sliznice, nárůstu slizničních buněk i vrstev a ke zlepšení či
odstranění nepříjemných projevů a příznaků. Nemusím si
vkládat poševní tablety či gely na lubrikaci, nemusím používat
hormonální terapii.

Oči

HA mi zlepšuje produkci a metabolismus slz, chrání mě před záněty
rohovky, zlepšuje růst nových rohovkových buněk a subjektivní
příznaky spojené se syndromem suchého oka (Dry Eye Disease).

Střevní mikrobiom a s ním spojené
funkce

HA podporuje tvorbu mých prospěšných střevních bakterií a jejich metabolismus (produkce butyrátu a propionátu – látek důležitých nejen pro činnost střev, ale např. i pro ochranu mozku!). HA
pomáhá udržovat obrannou funkci střevní sliznice před toxiny,
bakteriemi a viry. Zdravý střevní mikrobiom má přímý pozitivní
vliv na mikrobiom kůže a tím přispívá nejen k jejímu vzhledu, ale
i k jejímu zdraví (akne, atopický ekzem, atd.). Zdravý mikrobiom
mi pomáhá hubnout, pokud to potřebuji a zároveň správně
vstřebávat potřebné živiny, které jím. Pozitivní vliv HA na střevní
funkce je pozorován již u kojenců při kojení mateřským mlékem,
které v prvním roce kojení obsahuje nejvyšší koncentrace HA.

Klouby / vazy / šlachy

Mé klouby potřebují pružnost a odolnost. Tu jim zajištuje
mj. i HA, která je hlavní součástí mezikloubní tekutiny, tvoří
chrupavky, vazivo a šlachy. Bez HA se zkrátka neobejde ani
jediný můj pohyb.
Klouby ani vazy mě nemusí bolet ani s přibývajícím věkem,
nicméně i ony potřebují správnou výživu. Ve výživě kloubů a při
chronických bolestech vazů a šlach (Achilovka, tenisový loket,
zamrzlé rameno, záda, nestabilní kotník i jiných je použití HA již
řadu let světovým standartem. Výhodou HA je, že se nevyrábí
ze zvířecích tkání (je veganská) a při správném dávkování (100200 mg denně) je velmi účinná. Každý den mi pomáhá tvořit
novou kloubní tekutinu a stimuluje vazivové buňky k obnově
chrupavek i šlach. Jsou-li i moje strava a váha v pořádku, budu
se moci hýbat bez omezení po celou dobu svého života.

