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РАЗБОЛЯВАМЕ ЛИ СЕ ОТ СТУД?

В
сички сме чували от бабите си, че от
студ се настива. Лекарите пък твърдят, че

въпреки подвеждащото си име, простудата
или т.нар. настинка е вирусно заболяване.
Възможно ли е и бабите ни, и лекарите да
са прави? Да, защото студът влияе върху
нашата имунна система и сме значително
по-застрашени от вирусни инфекции през
студения сезон. Тук ще ви разкажем малко
повече за най-новите открития по тази тема.
Студът влияе на имунните клетки в носа
Съвсем наскоро е установено, че студеното
време наистина ни разболява. Учени от
университета Йейл са открили, че ниските
температури отслабват първата линия на
имунна защита на носа.
Изследователите открили, че по-ниските
температури водят до забавен имунен
отговор и така правят хората по-податливи
на инфекции. Отговорът на имунните клетки
бил по-слаб в студа, което позволило на
риновирусът – един от главните причинители
на настинката, да се размножава.
Иначе казано, всяка глътка студен въздух
поставя имунните клетки в носовете ни в
изключително неизгодна позиция да си
свършат работата и да ни опазят от вирусна
инвазия.

Как да подсилим имунитета си през зимата
е едно от най-ефективните неща, които
можем да направим за имунитета си през
зимата, е да увиваме шал около носа и
устата, когато сме навън. Предпазвайки
носа и устата от студа, предпазваме и себе
си от разболяване, увеличавайки шансовете
на локалния имунитет в лицето на имунните
клетки от носа и устата да се справят
успешно с неутрализирането на потенциални
вирусни частици.
Освен това е желателно в менюто ни да влиза
изобилие от плодове, зеленчуци, както и
достатъчно пълнозърнести храни и протеин.
Добра идея е през есенно-зимния сезон да
се приемат добавки с витамин D, тъй като
е трудно да си набавим нужната доза чрез
излагане на слънце, а ролята му за имунитета
е безспорна.
Пробиотиците също могат да подпомогнат
имунната система. Установено е, че
приемащите добавки с пробиотици са с
40% по-нисък риск от настинки и стомашночревни инфекции. Най-ефективни за
подсилване на имунитета са продуктите,
съдържащи Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium bifidum и Bifidobacterium longum.

Недостиг на витамин D през есенно-зимния
сезон
Студът ни предразполага към разболяване
и по още един механизъм: отслабване на
имунитета поради недостиг на витамин D.
От една страна по-кратката продължителност
на деня през зимата ни лишава от часове
слънчева светлина. Нещо повече –
когато навън е студено, хората прекарват
значително повече време на закрито. Всичко
това води до значително по-кратко излагане
на ултравиолетова радиация, значително пониски нива на витамин D и отслабена имунна
система.
Добре известно е, че витамин D е от критично
значение за активацията на имунната защита.
Когато си набавяме достатъчни количества
от „слънчевия“ витамин, клетките убийци
на имунната система (T-клетки), могат да се
опълчат на нападателите и да ни защитят от
инфекции.
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Разработен да
подпомогне
твоята борба
с вирусите и
здравето на
имунната ти
система.

Нова комбинирана
формула за
профилактика
и при първи
симптоми на
вирусни инфекции.

Ново специално
формулирано
решение за памет
и концентрация,
което се базира на 4
естествено налични
в природата
съставки с научно
валидиран ефект.

Нова комбинация
при хронична
болка и
нормалното
функциониране
на нервната
и имунната
системи.
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LIERAC CICA FILLER | -15%
СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА ЦЯЛАТА СЕРИЯ

Възстановяваща и
противостарееща
серия - изглажда,
подхранва,
успокоява и
хидратира
нормалната и
суха кожа.

период на
промоцията:
1.01 – 31.01.2021
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ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА на избрани

п р о д у кт и с м а р к а We l e d a п р ез м е с е ц
януари. Натурална козметика,
която помага за подобряване,
възстановяване и поддържане на
човешкото здраве.

период на
промоцията:
01.01 – 31.01.2021

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА на
период на
избрани продукти с марка
промоцията:
01.01 – 31.01.2021 Phyto през месец януари.

Phyto се грижи за косата от
косъма до върха, взимайки
предвид екосистемата и
нуждите й.
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БИЛКИ ЗА ПОЛОВА МОЩ:
ОТ БАБИНИ ЗЪБИ ДО КОРЕЙСКИ ЖЕНШЕН

В

следния сравнително кратък списък сме
събрали едни от малкото билки за полова
мощ, които са били подложени на достатъчно
сериозни изпитвания, така че да можем да
говорим с достатъчно увереност за тяхната
ефективност и безопасност.
Трибулус терестрис
Трибулус терестрис (Tribulus terrestris) е
билка, позната сред нашите билколечители
като
„бабини
зъби“.
Дългогодишно
употребявана като средство за подобряване
на мъжкото здраве, тя има почти митична
слава в сферата на силови и полови атлети
от вчера и днес.
Оказва се, че тази слава не е без покритие.
През 2005 година е установено, че приемът
на екстракт от трибулус стимулира
рецепторите за мъжки полови хормони в
мозъка и увеличава броя на специален клас
неврони, въвлечени в производството на
азотен оксид (Gauthaman & Adaikan, 2005).
Тази находка разкрива правдоподобен
биологичен механизъм за положителния
ефект на билката както върху либидото, така
и върху ерекцията.
Мака
Мака е растение, традиционно използвано
от инките като средство за увеличаване на
физическата издръжливост и половата мощ.
Сухият екстракт от мака е ефективен
при мъже с диагностицирана еректилна
дисфункция, като в след 12-седмичен курс
на прием са отчетени значими подобрения
в еректилна функция и сексуално
благосъстояние, измерени съгласно International Index of Erectile Function (IIEF-5) и Satisfaction Profile (SAT-P) (Zenico et al., 2009).

Ехинацеята е изключително популярна
билка за превенция на вирусни инфенкции.
Известни сведения сочат, че всекидневният
прием на екстракт от ехинацея може да
намали риска от и продължителността на
боледуване от респираторни инфекции,
макар незначително.
Всички билки за ерекция в 1 потентна
формула? Да, вече има формула, която
обединява всички гореизброени вещества*
в една-единствена капсула. Нейното име
е Проксел Потент и тя е плод на нашите
дългогодишни усилия да предложим на
българския пазар нутритивна подкрепа за
мъжкото самочувствие на достъпна цена,
която е базирана на добре проучени съставки
с доказана ефективност и поносимост при
максимално широк кръг от хора.
Проксел Потент е произведен в Испания
ексклузивно за нас и вече може да бъде
поръчан на специална цена с бърза и
дискретна доставка от нашия онлайн
магазин.

Панакс женшен
Панакс
женшенът
(Panax
ginseng,
известен още като корейски, китайски или
азиатски женшен), по-специално неговият
корен, има вековна история в източната
медицина, а част от предполагаемите му
свойства са подложени на изпитване в
контролирани условия. Един от ефектите,
които се потвърждават отново и отново от
научните експерименти, е положителното
му въздействие върху мъжката потентност.
Редица изследвания показват, че екстрактът
от корейски женшен подобрява еректилната
функция, повлиявайки както психогенните,
така и съдовите причини за сексуални
проблеми при мъжете.

*С изключение на йохимбина, за който сведенията към момента
не изглеждат обнадеждаващи и съществуват данни за значими
странични ефектни при по-високи дози.
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ПРОКСЕЛ-ПОТЕНТ
Нова комбинация
от две натурални
решения за здравето
и самочувствието на
зрелия мъж.
Капсула 1- Проксел
за здрава простата
Капсула 2 - Потент
за добра еректилна
функция и качествен
сексуален живот.

Открийте още много
инфографики с
полезни съвети на
moeto-zdrave.com

ПОЛЕЗНИ
СЪВЕТИ
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ФЕМОВИТА ФОРТЕ ДЕН И НОЩ
НЕХОРМОНАЛНО РЕШЕНИЕ ПРИ МЕНОПАУЗА
Научно формулирано
нехормонално
решение във всички
етапи от менопаузата.
Тя е базирана на
висококачествени
растителни екстракти,
минерали и витамини,
които спомагат
за оптималното
функциониране на
женския организъм
през цялото
денонощие.
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БЪРЗ ЛОКАЛЕН ЕФЕКТ
ПРИ ХРОНИЧНА БОЛКА

При хронични и
остри състояния,
засягащи нерви,
мускули, стави и
сухожилия.

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА

на избрани продукти
с марка Jowae през
месец февруари.

период на
промоцията:
01.02 – 28.02.2021
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УРИМИЛ ФОРТЕ НЕВРО
ЗАГРЯВАЩИ ПЛАСТИРИ

При остри
и хронични
състояния,
засягащи нерви,
мускули, стави и
сухожилия.
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3 ЛЕСНИ СТЪПКИ КЪМ ПО-ДОБРА
СЛЕДПРАЗНИЧНА ФОРМА

С

всяка следваща Коледа хората
увеличават теглото си, освен ако не
предприемат мерки да осуетят този процес
или да се избавят бързо от натрупаните 1-2
излишни килограма след празниците.
За да не се стигне до трайно и прогресивно
покачване на килограмите, от решаващо
значение е навременното взимане на нещата
в ръце. Предлагаме ви няколко универсални
стъпки, които може да предприемете, за да
улесните влизането във форма. Най-осезаем
ефект от тях ще има, ако ги използвате не
само следпразнично, а и за да контролирате
теглото си целогодишно.
Купувайте само храна, която е разумно да
изядете
Установено е, че един от основните фактори,
влияещи на хранителното ни поведение, е
заобикалящата среда. Напълно естествено е
да ни се прияде дадена храна, просто защото
е пред очите ни или знаем, че е в шкафа на
една ръка разстояние.
Именно по тази причина е лесно да качим
някой и друг килограм през празниците,
когато условията на средата обичайно
включват обилни трапези, коледни базари
и магазини предлагат купища изкушения, а
промоциите на шоколадови изделия и други
лакомства ни бомбардират непрекъснато.
По време на празничните угощения е
нормално средата ни да е предразполагаща
към прекаляване с храната, но през
останалото време тя е до голяма степен
под наш контрол. За да си върнем по-бързо
формата, и то със значително по-малко
волеви напъни, ще помогне простата мярка
нежеланите за целите ни изкушения да не
припарват до дома и офиса.

Затова, ако за вас е трудно да промените
и двете едновременно, започнете като
ограничите калориите или като увеличите
тренировките
и/или
нетренировъчната
активност.
Фибри и протеин във всяко хранене
Колкото повече фибри и протеин съдържа
едно хранене, толкова по-засищащо е то.
Увеличавайки техния прием, може лесно да
намалите калорийния прием, понеже ще се
засищате с по-малко количество храна за подълго време. Така лесно може да намалите и
междинните похапвания или да редуцирате
порциите.
Ако спазването на тези съвети се превърне
във ваш навик, вероятно контролът на
теглото ще се улесни неимоверно. А веднъж
превърнали се в навик, спазването им става
автоматично и неусетно.
Много хора откриват, че пътешествието
им към едно по-добро следпразнично
тяло е значително по-лесно с помощта на
хранителни добавки. Ако се чудите кои
формули са подходящи, тук може да откриете
предпочитани добавки за контрол на теглото
или „хапчета за отслабване“, както често се
изразяват търсещите спомагателни решения
интернет потребители.

Не
допускайте
комбинацията
от
обездвижване и прекаляване с храната
Когато седенето вкъщи и недостатъчната
физическа активност се съчетаят с
поглъщане на повече от изразходваните
калории, особено за продължителен период
от време, се получава отлична рецепта за
трайно покачване на теглото.
Ефект може да има дори при промяна само в
храненето или само в движението.
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С Е ГА С П Е Ц И А Л Е Н П Р О М О П А К Е Т
ВЗЕМИ 3 ОПАКОВКИ НУТРИДЕРМА
НА ЦЕНАТА НА 2. ТЪРСИ В АПТЕКИТЕ ИЛИ
НА

период на
промоцията:
11.01 - 11.02.2021

*Предложенията са валидни за указания период или до изчерпване на количествата. Ценита
са в лева и с включен ДДС. В случай на разлика между цените в настоящата брошура и цените
в онлайн магазина, моля, считайте за валидни тези в онлайн магазина. Моето-здраве.ком не
носи отговорност за възникнали печатни грешки. Поради особености в печата, някои от
опаковките може да изглеждат с цветове, различни от действителните. Изображенията на
продукти в брошурата са с илюстративен характер и не отговарят на реалните размери на
опаковката.

