ASTAX10 STOPAGE – wzmocnij swoje zdrowie, zwalczaj efekty
starzenia się skóry
Zepter daje Ci zdumiewającą siłę astaksantyny, luteiny i witaminy E zamkniętą w małej
kapsułce żelowej. Ten suplement diety zażywany raz dziennie może stać się Twoim
największym sprzymierzeńcem w skutecznej walce z efektami starzenia się, a tym samym
skutecznie ochroni organizm przed ryzykiem zachorowań na liczne schorzenia.

ASTAX10 STOPAGE zawiera astaksantynę – najsilniejszy znany nam antyoksydant oraz
naturalny środek przeciwzapalny i luteinę – silny karotenoid o właściwościach
przeciwutleniających. Pomiędzy tymi aktywnymi składnikami występuje naturalna synergia,
co oznacza, że działają one razem, by uczynić Cię zdrowszym, a Twoją skórę piękniejszą.

Co robi dla Ciebie ASTAX10 STOPAGE?
•
•
•
•
•
•
•

Skutecznie wspomaga ochronę skóry przed szkodliwym działaniem promieni UV
Zwiększa nawodnienie skóry, poprawia jej gęstość i wygląd
Redukuje zmarszczki
Zwiększa Twoją energię i wspomaga układ odpornościowy
Oczyszcza organizm
Ma skuteczne działanie przeciwzapalne
Chroni oczy, mózg i pozostałe narządy wewnętrzne

Dlaczego warto sięgnąć po ASTAX10 STOPAGE?
Stresujący tryb życia, zanieczyszczenie środowiska, światło słoneczne, promieniowanie UV i
nieprawidłowe odżywianie powodują, że w naszym organizmie wytwarzane są wolne rodniki.
Powstają one, gdy tlen łączy się ze złożonymi cząsteczkami przemiany materii. Są bardzo
niestabilne i mogą wejść w reakcje ze wszystkimi cząsteczkami, które napotkają na swojej
drodze. Taka reakcja nazywana jest utlenianiem i może doprowadzić do szybkiego starzenia
się organizmu, a tym samym powstawania wielu schorzeń.

Prosty eksperyment pozwoli nam zrozumieć, jak niekorzystne są konsekwencje utleniania.
Przetnijmy jabłko na pół i jedną połówkę polejmy sokiem z cytryny. Po kilku minutach
zauważymy, że właśnie ta część owocu zachowała piękny i zdrowy wygląd dzięki działaniu
naturalnych antyoksydantów zawartych w cytrynie. Na niechronionej przez nie drugiej
połówce jabłka, wystawionej na działanie powietrza, zaobserwujemy uszkodzenia

spowodowane utlenianiem. Jeśli wolne rodniki przejmą kontrolę, podobne procesy mogą
zajść w naszym organizmie. Ich widoczną konsekwencją jest starzenie się skóry – staje się
ona przesuszona, pojawiają się na niej zmarszczki i bruzdy.
Dlatego tak ważne jest dostarczanie naszemu organizmowi odpowiedniej ilości
antyoksydantów. ASTAX10 STOPAGE jako suplement diety może mieć dla nas kluczowe
znaczenie, ponieważ zawiera astaksantynę i luteinę – dwa silne przeciwutleniacze, które
pomogą nam zachować zdrowie.

Czym jest astaksantyna?
Astaksantyna

jest

najsilniejszym

znanym

nauce

naturalnym

antyoksydantem. W

przeciwieństwie do innych przeciwutleniaczy potrafi przekroczyć barierę krew-mózg i
dotrzeć do centralnego układu nerwowego oraz oczu. Może pomóc w ochronie DNA przed
uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki, a więc zmniejszyć ryzyko zachorowania
na nowotwory, choroby układu krążenia, stawów oraz oczu.

W przyrodzie jest wytwarzana przez algi i plankton, a w największym stężeniu występuje w
dzikim łososiu. Astaksantyna zawarta w preparacie ASTAX10 STOPAGE jest wytwarzana przy
użyciu najnowocześniejszej technologii przez Cyanotech Corporation, światowego lidera w
produkcji mikroalg.

Czym jest luteina?
Luteina jest silnym antyoksydantem i karotenoidem występującym w owocach i warzywach.
Luteina zawarta w ASTAX10 to naturalne wolne kryształki luteiny uzyskane z wysuszonego
nagietka, którego płatki są bogate w pomarańczowo-żółty karotenoid.
Luteina ma zdolność pochłaniania szkodliwego promieniowania światła niebieskiego, które
ma najwyższy poziom energii w spektrum światła widzialnego. Badania wykazały, że
suplementacja luteiny zmniejsza ryzyko wystąpienia katarakty (zaćmy) i związanego z
wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej, będącego główną przyczyną nabytej ślep

DLA TWOJEGO ZDROWIA
Astaksantyna ma wspaniałe działanie przeciwzapalne i może zmniejszyć dolegliwości
związane z:
•
•

zapaleniem ścięgien
tzw. syndromem łokcia tenisisty

•
•
•

reumatoidalnym zapaleniem stawów
zespołem cieśni nadgarstka
bólem dolnej części pleców

Istnieją badania naukowe, które dowodzą, że astaksantyna może także:
•
•
•
•
•
•
•
•

wspomagać układ odpornościowy
zmniejszyć ryzyko zachorowań na choroby serca
zmniejszyć ryzyko wystąpienia wylewów
obniżyć ciśnienie krwi
pomóc w leczeniu bakterii Helicobacter Pylori
pomóc w leczeniu wrzodów i innych dolegliwości gastrycznych
oczyścić organizm
zmniejszyć ryzyko chorób nowotworowych

Coraz więcej sportowców zażywa astaksantynę, ponieważ istnieje wiele dowodów na to, że
potrafi ona zwiększyć wytrzymałość i wydajność organizmu, umożliwia szybszą
rekonwalescencję i zapobiega bólowi stawów i mięśni po ćwiczeniach.

Luteina i astaksantyna, działając razem, mogą więc zmniejszyć ryzyko wystąpienia:
• zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem
• niedrożności żył siatkówki
• jaskry
• retinopatii cukrzycowej
• choroby Alzheimera
• choroby Parkinsona
• choroby Huntingtona
• stwardnienia zanikowego bocznego (choroby Lou Gehrig’a)

DLA TWOJEJ URODY
Piękno, które tkwi w Tobie
ASTAX10 STOPAGE nie tylko zadba o Twoje zdrowie, ale też sprawi, że Twoja skóra będzie
wyglądać młodziej i promienniej. Naprawi jej uszkodzenia, przywróci elastyczność, spłyci
zmarszczki i bruzdy, spowoduje, że będzie gładka i piękna.

Zawarta w ASTAX10 kombinacja astaksantyny i luteiny sprawia, że jest to doskonały
suplement diety wspomagający ochronę skóry. Jest to możliwe, ponieważ astaksantyna

działa jak wewnętrzny filtr słoneczny, a luteina zwiększa nawilżenie i elastyczność skóry oraz
zmniejsza pojawiające się na niej nierówności.
Wyniki badań pokazały, że zażywanie astaksantyny może:
•

zwiększać odporność na oparzenia słoneczne i uszkodzenia spowodowane
promieniowaniem UV oraz wydłużać czas, po którym na skórze pojawiają się
zaczerwienienia wywołane przez działanie światła słonecznego lub promieniowania
UV,

•

skutecznie zapobiegać efektom działania promieniowania UVA i uszkodzeniom DNA
(Lyons N. and O’Brien N., 2002 – wyniki badań opublikowane w Journal of
Dermatological Scence,

•

skutecznie zapobiegać wywoływanej przez promieniowanie UV degradacji kolagenu i
powstawaniu zmarszczek,

•

ochronić skórę przed plamami i przedwczesnym starzeniem wywołanym
promieniowaniem słonecznym, a nawet przed czerniakiem,

•

spłycić zmarszczki i bruzdy, podnieść poziom nawilżenia, poprawić koloryt,
elastyczność i gładkość skóry, a także zmniejszyć opuchliznę (badanie działania
astaksantyny w połączeniu z tokotrienolami, z grupy witaminy E, przeprowadzone w
Japonii na grupie kobiet o średniej wieku 40 lat),

•

wygładzić zmarszczki, zauważalnie poprawić całościowy wygląd skóry oraz zwiększyć
gęstość skóry właściwej do 78 proc. (badania przeprowadzone w Europie).

Dawkowanie: jedna tabletka dziennie.

Koszt dwumiesięcznej kuracji (60 tabletek): 159 zł.
Zawartość składników odżywczych:
Tłuszcze
Białko

366.3 mg/kapsułka
121.9 mg/kapsułka

Węglowodany
Poliole
Astaksantyna
Luteina
D-alfa-tokoferol (witamina E)

66.3 mg/kapsułka
47.0 mg/kapsułka
4mg/kapsułka
4mg/kapsułka
10 mg/kapsułka*

* 100 proc. zalecanego dziennego spożycia

