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Omladnite bez skalpela a injekcií

45 cvikov tvárovej gymnastiky + bonusy
50 tipov a receptov pre krásu pokožky

Ivetka Štecová
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Ďakujem môjmu partnerovi Petrovi za jeho podporu a trpezlivosť. Na knižke

som pracovala víkendy, sobotné večery a aj nedeľné rána. Niekedy som musela
zrušiť naše spoločné aktivity, ale aj vďaka jeho tolerancii je táto knižka na
svete a my sa z toho spoločne tešíme.
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Ako to celé začalo?
Prvýkrát som začala praktizovať cvičenia tváre v USA. Písal sa vtedy rok
2005. Tvárovej gymnastike sa teda
venujem už viac ako 10 rokov. Zdravie, cvičenie a zdravé stravovanie
je mojou záľubou už dlhé roky, preto som sa rozhodla pre štúdium na
Health Academy Australia, kde študujem antiage a výživové poradenstvo.
Keď som mala 32 rokov, moja tvár vyzerala unavene. Odzrkadlili sa na nej
známky a dôsledky prehýrených nocí,
aj nadmerného opaľovania. Samozrejme, skúšala som krémy, séra, masky,
neinvazívne ošetrenia a tak ďalej. Efekt
bol menej ako minimálny. Veľmi som
chcela zmenu. Fyzicky som sa síce cítila fit, ale moja tvár hovorila niečo iné.

Iveta Štecová

Napokon som sa dostala do bodu, keď
som zistila, že ani ten najdrahší krém
nedokáže spevniť uvoľnené kontúry
tváre, nevyhladí nosovo-ústne ryhy
a uvoľnený krk. Bránila som sa botulotoxínu a výplniam pomocou kyseliny
hyalurónovej. Takže, hľadala som spôsob, ktorý by bol prirodzený a bezbolestný. V tom čase som náhodou stretla
cvičiteľku tvárovej jogy. Spočiatku som
o možnom úspechu pochybovala, no
po týždni cvičenia som videla prvé
výsledky. Absolútne ma presvedčili.
Nuž a aj preto sa dnes tvárovej gymnastike venujem aktívne. Som presvedčená o tom, že pravidelné cvičenie tvárovej gymnastiky je jedinou účinnou
a prirodzenou metódou prevencie
tvorby vrások a cestou ku mladšej
a žiarivej pokožke. Cvičenie je vhodné
nielen ako prevencia, ale aj ako liečba
už povolených svalov tváre a krku.

„Daj každému dňu šancu,
aby sa stal najkrajším
dňom tvojho života.“
(Mark Twain)
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Ako to celé začalo?

20 rokov

30 rokov

Keď som mala 32 rokov, moja tvár vyzerala unavene. Odzrkadlili sa na nej
známky a dôsledky prehýrených nocí,
aj nadmerného opaľovania.
Samozrejme, skúšala som krémy, séra,
masky, neinvazívne ošetrenia a tak
ďalej. Efekt bol menej ako minimálny.

40 rokov

43 rokov

Dnes, vo veku 43 rokov, sa cítim lepšie
ako kedykoľvek predtým. Často dostávam komplimenty a otázky typu, ako
to len robím?
Odpovedám: „Jednoducho! A vy môžete urobiť to isté.“
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Ako mi cvičenie zmenilo život?
Takže... Mám 32 rokov, ovisnuté viečka, chudé a stiahnuté líčka, pery sa mi pomaly zužujú. Starnem! Iste, čas nezastavím, no aspoň sa pokúsim znížiť mu rýchlosť. Presne tak
som to vtedy cítila. Vyskúšala som teda metódu cvičiteľky tvárovej gymnastiky.
Hovorila som si: „Keď cvičenie funguje na tele, prečo by nemalo aj na tvári?“ Spravila
som teda rozhodnutie - vybudujem si novú tvár, mladšiu, zdravšiu, sviežejšiu. Tak som
teda začala, no a viditeľné zmeny na seba nenechali dlho čakať. Videla som ich ja, aj ľudia
z môjho okolia. Bolo to skvelé. Konečne som našla bezbolestný a efektívny spôsob, ako
vylepšiť svoju tvár.
Nalejme si však čistého vína, nič nejde z večera do rána. Aj tieto zmeny si vyžadovali pravidelné cvičenie. Našťastie, nejde o nič náročné. Vyplazovať jazyk a usmievať sa zvládne
predsa každý. Pravdaže, aj tu treba dodržiavať správnu techniku.

Svoje bohaté skúsenosti a poznatky teraz posúvam ďalej.

Pohni tvárou, zmení ti to život!
Dnes, vo veku 43 rokov, sa cítim lepšie ako kedykoľvek predtým. Často dostávam komplimenty a otázky typu, ako to len robím? Odpovedám: „Jednoducho! A vy môžete urobiť
to isté.“ Moja FaceFit tvárová gymnastika je totiž balzamom nielen pre tvár, ale aj pre
dušu. Je to čas, ktorý strávite len sama so sebou.

Cvičenia na problémové partie
Moja kniha sa zameriava na najviac problémové partie, a teda oči, ústa, pery, nasolabiálne záhyby, krk a bradu. Cvičiť môžete konkrétnu oblasť zvlášť, ale najlepšie je cvičiť
tvár komplexne. Pokiaľ precvičíte celú tvár, výsledky sa ukážu skôr. V žiadnom prípade
neupadnite do stereotypu. Necvičte stále to isté, cvičenie meňte, výber cvikov je pestrý.

Väčšina cvičení má aj pokročilú verziu. Odporúčam vždy začať so základným cvikom a potom prejsť na pokročilú verziu. Tvárovú
gymnastiku môžete cvičiť aj v aute, pri sledovaní televízie alebo pri práci s počítačom. Tak to napríklad robím aj ja.
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Moje spokojné klientky
Silvia
Pred pár rokmi mi diagnostikovali v hlave nádor. Pri operácii som prišla o sluch na jedno
ucho a ochrnula mi pravá časť tváre. Bolo pre mňa veľmi ťažké takto vyzerať. Paréza sa
dala ako-tak do poriadku, ale tí, ktorí ju majú alebo mali, vedia, že to už nikdy nebude
úplne v poriadku. Začala som vidieť, že mám rozdiely medzi pravou a ľavou časťou tváre
a ako to už býva, vekom tvár stráca pevnosť, ochabuje a ja som sa bála, že tie rozdiely
budú ešte väčšie. Našla som reklamu na tvárovú gymnastiku a potešilo ma to, možno to
bude moja záchrana. Zúčastnila som sa kurzu a bolo to super, Ivetka je fakt profík a vyzná
sa. Cvičím rok a pol s jednou dlhšou prestávkou, pretože sa mi narodilo bábätko a dalo mi
dosť zabrať. Videla som, že sa to zhoršuje, tak som začala znova. Cvičím poctivo, snažím
sa každý večer. Možno na fotke rozdiel až tak nevidno, ale dvihli sa mi líčka a rozdiel medzi
oboma polovicami až taký nie je. Mám pocit, že aj viac cítim tú pravú polovicu tváre, že
viac zapájam svaly a menej cítim zablokovanie. Ďakujem.

Pred cvičením

Po cvičení
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Ako funguje tvárová gymnastika FaceFit?
Povedzme si niečo o koži
Koža je najväčším orgánom tela a je zložená z niekoľkých vrstiev, vrátane pokožky (vrchnej vrstvy), zamše (strednej vrstvy) a podkožného väziva (spodnej vrstvy). Pokožka chráni
vrstvy kože pod ňou, ktoré sú podopierané svalmi. Ako starneme, produkcia kolagénu
a elastínu sa spomaľuje. Koža nefunguje tak efektívne ako kedysi v mladom veku. Vzhľad
a stav vašej kože však odráža aj vaše vnútorné zdravie.
MLADŠIA KOŽA

STARŠIA KOŽA
hlboké vrásky

pokožka
zamša

podkožné väzivo
kyselina hyalurónová a voda

elastín

kolagén spojivové tkanivo

väzivové bunky

krvné vlásočnice

Pravda o vašej tvári a vráskach
Tvárové svaly, ktoré ovplyvňujú mimiku tváre, sú jemné a v podstate malé. Svaly sťahujeme podvedome celý deň. Keď používame rovnaký pohyb znovu a znovu, koža začne
tvoriť línie, ktoré sú viditeľné, aj keď sa tvár nehýbe. To povedie v priebehu času k vráskam a záhybom. Avšak tieto vrásky môžeme odstrániť, ak svaly na tvári začneme používať
a napínať trošku inak, ako boli zvyknuté po celé roky. Botox používa túto teóriu a vedie
ku „zamrznutiu” tvárových svalov. Napriek tomu, že môže ísť o efektívne riešenie, treba
si uvedomiť, že je len dočasné. Injekcie botoxu pôsobia od 3 až 6 mesiacov. Do úvahy tiež
treba brať fakt, že botox má hlásené nežiaduce účinky, ako zvieranie postihnutých oblastí, deformity tváre, bolesti hlavy, úzkosť a depresia. Tiež môže viesť k asymetrii tváre.

Pravidelným cvičením sa tvár stáva symetrickou. Keď vidíme symetrické veci, zdajú sa nám krajšie a príťažlivejšie.
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Zásady cvičenia
Zásady cvičenia
1. Vizualizácia
Počas cvičenia koncentrujte svoju myseľ len na prácu svalu. Tvárová gymnastika je jogové
cvičenie. Dôležitá je koncentrácia a maximálne precítenie danej svalovej skupiny. Predstavujte si, čo cvičíte. Ak na daný sval budete myslieť, časom ho aj zapojíte do činnosti.
Stáva sa, že začiatočníci majú ťažkosti s niektorými cvičeniami; zotrvajte a úspech sa dostaví.

2. Pitný režim
Dodržiavajte pitný režim. Pite pravidelne, v menších dávkach.

3. Pravidelnosť
Cvičte pravidelne a často. Je lepšie cvičiť 10 minút denne ako raz za týždeň jednu hodinu.
Úspech sa dostaví len vtedy, ak budete svaly namáhať pravidelne.

4. Dýchanie
Dýchajte. Nezadržiavajte dych. Pravidelné dýchanie zmierňuje stres.

5. Disciplína
Prestaňte cvičiť, ak cítite inú bolesť ako bolesť svalu. Ostrá bolesť, napr. v nervoch alebo
v sánke, nie je v poriadku. Počúvajte svoje telo a prestaňte, ak cítite nepríjemnú bolesť.
Pravdepodobne robíte niečo zle, tlačíte nasilu a nesprávne. Prečítajte si ešte raz pokyny
a inštrukcie. Skúšajte správne prevedenie cviku. Niekedy to chce len prax a disciplínu.

Len ten zvíťazí v láske k žene, kto sa nedá odradiť jej prejavmi nelásky.
- Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza
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Cvičíte a výsledky sa nedostavili? Kde nastala chyba?
Cvičíte a výsledky sa nedostavili? Kde nastala chyba?
1. Nesprávna technika
Ide o absolútne najčastejší problém. Správna technika je totiž pri cvičení alfou a omegou.
Presne tak, ako keď cvičíte svaly na tele. Ak cviky nerobíte správne, efekt bude nulový.
Pri každom cvičení je dôležité zapojiť konkrétny sval, myslieť len na to, čo chcem cvičiť
a nerobiť grimasy. Nekrčiť celú tvár, nemračiť sa. Podstatou je cielene napínať a uvoľňovať sval, odizolovať ho od všetkých ostatných a precítiť danú partiu. Ak to robíte správne,
mali by ste cítiť jemnú bolesť precvičovanej oblasti. Naopak, keď budete len automaticky
opakovať, čo vidíte na videu alebo obrázku, bez snahy daný sval naozaj nájsť, precítiť ho,
efekt sa nedostaví.

2. Nie ste dôsledné a nevydržíte
Človek je od prírody tvor pohodlný. Podvedome aj vedome hľadáme rôzne skratky
a uľahčenia svojich činností. Avšak je dobré uvedomiť si, že ak chceme dosiahnuť istý
efekt, potom skratky v takom prípade neexistujú. Pre viditeľný efekt jednoducho musíme
niečo urobiť. Pravidelnosť a poctivosť pri cvičení prináša dlhodobé a merateľné výsledky.
Cvičenie tvárovej gymnastiky je behom na dlhú trať, no zároveň ide o metódu prirodzenú
a overenú.

3. Pri cvičení sa na seba dívate do zrkadla
Myslíte si, že keď sa budete kontrolovať v zrkadle, cvik precvičíte lepšie a vyhnete sa chybám. Nie je to celkom tak. Cvik môžete vizuálne vykonať správne, ale nemusíte ho správne precítiť. Pri cvičení preto odporúčam zavrieť oči a snažiť sa konkrétnu partiu najprv
nájsť a potom ju poriadne precítiť. Iba tak bude cvičenie účinné.

16
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Cvičíte a výsledky sa nedostavili? Kde nastala chyba?
4. Robíte grimasy
Cvičenie tvárovej gymnastiky nie sú grimasy. Ide o kontrolované napínanie a uvoľňovanie
konkrétnej svalovej skupiny. Zo svojich skúseností viem, že klientky zapájajú pri cvičení
nesprávne svaly.
Keď cvičia ústa, krčia okolie očí alebo napríklad čelo. Keď cvičia čelo, krčia očné okolie.
To nie je správne. Nesmie dôjsť k nekontrolovanému krčeniu, je potrebné na to myslieť
a naozaj napínať len tú partiu, ktorú chcem precvičiť. Inak efekt celého cvičenia nebude
dobrý. Keď dochádza k vrásneniu nejakej časti, napr. pod očami, odporúčam naniesť na
danú partiu olejček alebo si ju jemne prichytiť prstami, aby sa vrásky neprehĺbili.

5. Zameriavate sa len na vrásku, neriešite tvár komplexne
Často sa pýtate len na nosovo-ústnu ryhu alebo vrásku hnevu. Opäť odpoviem, že si treba uvedomiť, prečo nosovo-ústna ryha vznikla. Táto vráska sa prehĺbi z dôvodu, že vrchná
časť tváre ochabla, líčka spadli a vytvárajú tlak na danú partiu. Preto treba cvičiť nielen
okolie úst, ale aj okolité svaly. Keď sa tie spevnia, tvár získa objem v líčkach a nosovo-ústna ryha bude pôsobiť jemnejšie.

Príklad:

Keď idete cvičiť do posilňovne a chcete schudnúť na zadku, najmete si trénera. Ten vám poradí, aký
program cvičenia bude pre vás prospešný. Budete cvičiť veľké svalové skupiny, celé telo a k tomu vám pridá aj
cviky špeciálne na zadok. Nevytvorí vám program zložený len z cvikov na zadok. Už asi viete, kam tým smerujem,
však? Cvičenie tváre je totiž podobné. Rovnako ako telo, aj ju treba riešiť komplexne. Nezameriavať sa len na jednu
konkrétnu vrásku. Tvár pôsobí mladšie a sviežejšie, keď má pevné kontúry a objem. Jedna vráska hore či dole
vás neurobí ani mladšou, ani staršou.

FaceFit

20 dní k novej krajšej ja

Krk, brada a stredná časť krku
Tieto cvičenia posilňujú krčné svaly, predchádzajú ochabovaniu
pokožky a vzniku dvojitej brady. Ak väčšinu dňa pracujete s počítačom
alebo často sledujete televíziu, tieto cvičenia sú práve pre vás.
Prispejú k zníženiu napätia a stresu v oblasti krku. Jazyk pritom hrá
dôležitú úlohu. Jazyk je sval, ktorý siaha až do krku. Pritlačenie jazyka
na podnebie ústnej dutiny môže byť spočiatku ťažké, ale je to skutočne skvelý spôsob, ako zefektívniť cvičenie krku a dosiahnuť lepšie
výsledky.

17
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Spodná časť brady a krku
Benefity: Tento vynikajúci cvik harmonizuje profil v oblasti krku a spodnej časti brady.

Základný cvik

1. Predstavte si, že vo výške vašich očí visí krásne jablko

a vy si z neho chcete odhryznúť.
2. Bradu zdvihnite smerom hore, otvorte široké ústa
a zahryznite do jablka tak, že spodnú sánku dvihnete do
oblúčika smerom hore. Keď sú svaly krku a spodnej strany
brady úplne napnuté, napočítajte do 5 a napätie uvoľnite.
Urobte 5 až 10 opakovaní s výdržou 5 sekúnd.

Upozornenie: Snažte sa cvik precítiť na krku. Nevysúvajte bradu nasilu.
Sústreďte sa len na svaly krku.

FaceFit

FaceFit
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Pery
Rovnako ako my, aj naše pery starnú. Strácajú pevnosť,
pružnosť, sfarbenie, no a aby toho nebolo málo, ešte
nám aj vráskavejú. Zrejme si to vôbec neuvedomujete,
no pery dennodenne namáhate bežnou mimikou, keď
rozprávate, smejete sa a prežúvate. Našťastie poznáme
cvičenia, ktoré svaly okolo pier stimulujú, formujú,
vyhladzujú a tiež vypĺňajú.

19
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Pre plnšie pery
Benefity: Možno neviete, že pri obyčajnom bozku zapojíte viac ako štyridsať svalových skupín. Bozkávajte sa
často a vaše pery získajú jasné kontúry a plnosť.

Základná verzia

1. Predstavte si, že niekomu posielate

vzdušný bozk. Zošpúľte pery do bozku.
Vyťahujte ich von a tlačte na seba.
Napínajte svaly na perách z celej sily až na
maximum. Pomaly napočítajte do 5
a cmuknutím uvoľnite.
Urobte 10 opakovaní s výdržou 5 sekúnd.

Upozornenie:
Vychutnajte si pocit mravčenia alebo jemného brnenia
v perách. Sledujte okolie pier. Ak sa zmení farba, trošku
zosvetlie, napätie je dobré. Nemajte obavy z vrások okolo
úst. Cvičením sa vrásky vyhladzujú a svaly spevňujú.

Pokročilá verzia

1. Predstavte si, že niekomu posie-

late vzdušný bozk. Zošpúľte pery ako
do bozku. Vyťahujte ich von a tlačte
na seba. Intenzitu zvýšite, ak prsty
priložíte na pery a jemne zatlačíte
proti perám. Napínajte svaly úst
z celej sily až na maximum.
Pomaly napočítajte do 5 a cmuknutím uvoľnite.
Urobte 5 až 10 opakovaní s výdržou 5 sekúnd.

FaceFit
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Oči
Hovorí sa, že oči sú bránou do duše. Navyše táto časť tváre
prezrádza náš skutočný vek. Pokožka okolo očí je extrémne
tenká a citlivá. Bežná každodenná mimika, ako usmievanie,
mračenie sa a žmurkanie, vedie k tvorbe vrások a strate
pružnosti. Vačky pod očami a tmavé kruhy sa zvyknú ukázať
vo vyššom veku. Svoju úlohu, samozrejme, zohrá aj gravitácia. Viečka stratia pružnosť, následkom čoho oči pôsobia
menšie a unavené. Čo si budeme hovoriť. Za predpokladu,
že chcete, aby vyzerala pokožka okolo očí dobre, jednoducho sa o ňu starať musíte. Vybrala som teda niekoľko účinných cvičení pre túto obzvlášť krehkú oblasť.
Niektoré cviky oči upokojujú, pôsobia relaxačne, zatiaľ čo iné
spevnia uvoľnené viečka, pôsobia ako prevencia proti vráskam a tzv. stračím nôžkam v tejto oblasti. Treba si však dávať
pozor, tlak na túto partiu by nemal byť silný. Pokožku by ste
v žiadnom prípade nemali ťahať nasilu.
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Vonkajší kútik oka
Benefity: Tento cvik prospešne pôsobí proti „stračím nôžkam“ na vonkajších kútikoch očí.
1. Oči otvorte čo najviac, prsty

priložte tak ako na obrázku.
Prsty musia fixovať vonkajší kútik
oka.

2. Oči pevne zatvorte a prsty

jemne potiahnite dozadu. Musíte
cítiť napätie pod prstami smerujúce až ku spánkom.
Urobte 5 až 10 opakovaní s výdržou 5 sekúnd.

FaceFit

FaceFit
Rada na záver. Cvik večnej mladosti

20 dní k novej krajšej ja
Môj tip

2- až 3-krát do týždňa urobte sviečku. Sviečka je vynikajúci jogový cvik na
mladnutie. Aktívne podporuje tvorbu rastového hormónu, hormónu mladosti
a krásy. Prekrvením hlavy pôsobí proti vráskam na tvári.

Účinky
-

znižuje hmotnosť (brada je pritlačená na štítnu žľazu, ktorá je stimulovaná)

-

uvoľňuje vnútorné orgány

-

podporuje krvný obeh vo vnútorných orgánoch

-

zbavuje organizmus škodlivín

-

pomáha pri hemoroidoch, menštruačných a močových problémoch

-

necháva odpočinúť srdce

-

omladzuje pohlavné žľazy a pohlavné orgány

-

prekrvuje mozog, chrbticu a panvu

-

zmierňuje bolesti a únavu v nohách

-

odstraňuje stres a nespavosť

-

podporuje tvorbu rastového hormónu, hormónu krásy a mladosti

Stlačením a neskorším uvoľnením štítnej žľazy sa upravuje a normalizuje činnosť
všetkých orgánov a procesov, ktoré riadi. Odpočinú si aj nohy a vnútorné orgány.
Poloha pôsobí aj na krčnú oblasť a zvyšuje odolnosť proti angíne a nachladnutiam. Pomáha pri kŕčových žilách a hemoroidoch. Necvičte pri problémoch s krčnou chrbticou. Ak trpíte závažnými zdravotnými problémami, cvičenie konzultujte
so svojím lekárom.
Cvik robte spočiatku s výdržou 20 sekúnd. S pribúdajúcou fyzickou zdatnosťou čas postupne predlžujte až na 2 minúty.
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Rada na záver. Cvik večnej mladosti

Kontraindikácie
tehotenstvo
menzes
bolesti krku a chrbtice
migrény
zápaly ucha
vysoký krvný tlak
akútna infekcia v oblasti krku a hlavy
skleróza mozgových ciev
závažné poruchy funkcie štítnej žľazy

FaceFit

FaceFit
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7. KAPITOLA
DVOJITÁ BRADA A UVOĽNENÝ KRK
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Dvojitá brada a uvoľnený krk
Nadbytočná vrstva tukového tkaniva na brade je najčastejšie spôsobená nadváhou. K ovisnutej koži pod bradou
môže tiež dôjsť pri starnutí, keď naša pokožka stráca
elasticitu. V niektorých prípadoch môžeme viniť genetiku.
Aj keď existujú chirurgické zákroky, ktoré dokážu eliminovať dvojitú bradu, môžu byť drahé. Existuje veľa možností,
ako sa zbaviť dvojitej brady, napr. domáca liečba, ktorá je
priateľská k vašej peňaženke. Je tiež nutné znížiť nadváhu
správnou diétou a cvičením.

FaceFit

FaceFit
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1. Citrónová šťava na odstránenie stareckých škvŕn a vrások
Vitamín C, prítomný v citrónoch, je silný antioxidant. Okrem
toho jeho bieliace účinky robia divy so stareckými škvrnami
a pehami.
Kombinujte 1 lyžičku citrónovej šťavy s polovicou lyžičky
smotany a 1 lyžičkou vaječného bielka.
Zmiešajte všetky tieto zložky a aplikujte na tvár, po 15 minútach opláchnite studenou vodou.

Citrónová šťava v kombinácii s medom je tiež veľmi účinný
liek na starnutie pleti, pretože med má upokojujúci
účinok. Zmiešajte jednu lyžičku citrónovej šťavy a medu.
Vmasírujte do pokožky. Nechajte pôsobiť po dobu 20 minút a potom umyte teplou vodou.

2. Kokosové mlieko
Kokosový orech je pokladnicou vitamínov
a minerálnych látok. Má schopnosť
hydratovať kožu a udržať ju mäkkú, pružnú
a žiarivo mladú. Nastrúhajte surový kokos
a vytlačte mlieko. Použite túto zmes na tvár,
nechajte pôsobiť po dobu asi 20 minút
a potom opláchnite teplou vodou.

3. Papája - maska pre pevnosť pokožky
Možno viete, že je to ovocie dobré pre oči, pretože má veľa vitamínu A. Rovnaký dôvod zaisťuje, že
má silný antioxidačný účinok, čo je užitočné pre
vašu pokožku. Okrem toho enzým papaín môže odstrániť mŕtve bunky z povrchu kože a robí pokožku
pružnejšou a pevnejšou. Ak chcete pripraviť papájovú masku, narežte niekoľko kúskov úplne zrelého
ovocia a vymiešajte do hladkej pasty. Aplikujte na
tvár a po 15 minútach zmyte teplou vodou.

DAJTE STOP RÝCHLEMU STARNUTIU!
Posilnite účinok cvičenia tvárovej gymnastiky výživovým doplnkom K2 AntiAge K2
AntiAge zvyšuje tvorbu bunkovej energie, fyzický výkon, vitalitu a sexuálne zdravie.
Zmierňuje prejavy starnutia (vrásky, ochabnutú pokožku) a chráni bunky pred
oxidačným poškodením. Zlepšuje regeneráciu a detoxikáciu počas noci, vďaka čomu
je ráno telo oddýchnuté, svieže a plné energie.

PRODUKTY K2 ANTIAGE DAY&NIGHT JE
VHODNÉ UŽÍVAŤ:

ZOPÁR NEPOTEŠUJÚCICH
FAKTOV

• na spomalenie starnutia, obnovu buniek,
dodanie energie,

Z viacerých odborných štúdií vyplýva
niekoľko faktov o znečistení nášho
prostredia, v ktorom každý deň
žijeme, dýchame a snažíme sa byť čo
najdlhšie zdraví a v dobrej kondícii.

• v stresujúcich obdobiach, ťažkej fyzickej
i mentálne vypätosti,
• po dosiahnutí 30. roku života (po tomto
veku sa starnutie viacnásobne zrýchľuje),
• pri nedostatku energie, únave, úbytku
vitality, bystrosti a koncentrácie,
• pri zhoršení sexuálnej vitality,
• pri prvých príznakoch vrások
spôsobených stresom, voľnými radikálmi,
vekom, ale i zlou detoxikáciou,
• na omladenie pleti, ale i na aktiváciu
viacerých funkcií tela,
• dostatočnú regeneráciu a detoxikáciu
buniek poškodených toxínmi,
• pri fajčení – na aktívne vychytávanie
voľných radikálov vznikajúcich ako vedľajší
produkt fajčenia.

• Už v pupočnej šnúre u novonarodených detí bolo nájdených viac ako
200 chemikálií.
• Každú sekundu sa do ovzdušia,
pôdy a vody dostane približne 310 kg
toxických chemikálií, čo tvorí 10 mil.
ton ročne. Z týchto 10 mil. sú 2 mil.
ton karcinogénnych.
• Slovenské obyvateľstvo sa v
celosvetovom rebríčku nachádza
v dĺžke života na 52. mieste.
• O 10 rokov dlhšie ako u nás, si život
užívajú Česi, či Bulhari a o takmer 20
rokov dlhšie ľudia vo Švédsku, či na
Malte.

JE NA NÁS, AKO RÝCHLO ZOSTARNEME
Jedným z prvých príznakov starnutia je pokles vitality a energie. Podľa štúdií:
• až 70 % energie spotrebuje telo na trávenie a odstránenie odpadu, hladina mužských
hormónov u mužov klesá už po 25. roku života, ženských hormónov u žien po 45. roku života,
kým vo veku 12 – 19 rokov je fyzická aktivita 72 %, nad 35 rokov rapídne klesá pod 51 %
ľuďom klesá schopnosť koncentrovať sa každým rokom viac.

K2 ANTI AGE DAY
Zlepšuje tvorbu bunkovej energie v mitochondriách cez deň, na základe čoho sa zvýšili vitalita
tela, fyzický výkon a zlepší sa sexuálne zdravie, mentálna bystrosť a koncentrácia. Starnutím
klesá počet a aktivita mitochondrií v bunkách. Mitochondrie sú považované za energetické
jednotky bunky (elektrárne na výrobu energie). Starnutie je spôsobené usádzaním toxických
usadenín a škodlivých látok v bunkách, čím znemožňujú mitochondriám fungovať na
maximálny výkon. Výsledkom je pokles aktivity celého tela i mysle, ako aj postupné vytrácanie pocitu mladosti a sviežosti.

K2 ANTIAGE DAY OBSAHUJE:
PODHUBIE HÚSENICE ČÍNSKEJ
Cordyceps sinensis patrí medzi tradičný liek čínskej medicíny starej niekoľko tisícročí. Má 77
mikro- a makro- prvkov, vitamíny B1, B2, B12, E a K, všetky esenciálne aminokyseliny,
80 typov enzýmov, mastné kyseliny, polysacharidy a steroly.

ŽENŠEN PRAVÝ
Panax ginseng v Číne, Japonsku a v Kórei sa už tisícročia používa na liečebné účely ako
adaptogén – zlepšuje pocit fyzickej a duševnej pohody. Obsahuje mnoho aktívnych látok,
najaktívnejšie sú saponíny –ginsenoidy (až 40 rôznych), aminokyseliny, alkaloidy, polypeptidy,
vitamíny A, B1, B2, B6 a zinok.

KOENZÝM Q10
silný antioxidant, ktorý chráni bunky pred
poškodením a oxidatívnym stresom. Zvyšuje
produkciu energie v bunkách srdca, svalov a
mozgu.

ZVYŠUJE SCHOPNOSŤ ORGANIZMU
prispôsobiť sa toxickým látkam a fyzickým
zaťaženiam bez zlyhania. Zlepšuje využitie kyslíka bunkou čím sa podieľa na tvorbe energie
ATP. Odstraňuje z organizmu toxické látky
vrátane metabolitov liekov – pôsobí detoikačne
Má silné antioxidačné vlastnosti zabraňuje
poškodeniu buniek voľnými radikálmi a tým
ich predčasnému zostarnutiu. Má omladzujúce
účinky na bunky kože, zastavuje tvorbu vrások,
dodáva bunkám energiu.

K2 ANTIAGE NIGHT
Zintenzívňuje proces detoxikácie a bunkového čistenia v noci, chráni
bunky predoxidatívnym stresom a poškodením, čo podnecuje ranné
vstávanie plné energie, vitality a mladosti. V noci medzi 1:00 – 3:00 je podľa
biologických hodín najaktívnejšia pečeň. Keďže je pečeň spojená s detoxikáciou, najsilnejší proces očisty organizmu je práve v noci, počas spánku.
Pravidelná a funkčná detoxikácia sa odrazí na tom, ako sa cítite ráno
po prebudení. Po správnejdetoxikácii a regenerácii sa budete ráno
cítiť sviežo, zdravo, plní energie a vitálnejší ako predchádzajúci deň.

EXTRAKT Z BROKOLICE
Brassica oleracea italica. Hlavnou
účinnou zložkou je sulforafan (zlúčenina
síry). Pôsobí ako signalizačná molekula,
čo znamená, že pri vstupe do buniek zapne
viac ako 200 génov, ktoré si neplnia svoju
funkciu kvôli nadmernej intoxikácii bunky,
zlej strave, ale i vďaka vysokému veku. Po
zapojení génov do činnosti sa obnoví proces
aktívnej detoxikácie a antioxidačnej aktivity
aktivovaných antioxidantov.
Aktivuje prirodzené enzýmy buniek
zodpovedné za detoxikáciu a odstraňovanie
toxínov. Chráni bunky pred
oxidatívnym poškodením a tým
predchádza civilizačným ochoreniam. Podporuje nočnú aktivitu pečene, čo zlepšuje
zbavovanie sa toxínov z tela. Svojou antioxidačnou aktivitou zabraňuje mutáciám
buniek a následne ich ničivej aktivite.

www.antiage.sk
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Záver
Takže sme na konci. Verím, že mnohé na začiatku novej cesty, novej
tváre a nových myšlienok. Cvičte, usmievajte sa na svet a hlavne myslite
pozitívne. Nedovoľte negatívnym myšlienkam ovplyvniť váš život.
Pozitívne myslenie a úsmev sú tým najlepším cvičením.
Pokiaľ máte otázky k cvičeniu alebo niečomu nerozumiete, pýtajte sa.
Budem rada, ak mi zavoláte len tak alebo ma budete informovať o vašich
úspechoch.
Teším sa na vás :)

nájdite si ma:

FaceFit-tvárová gymnastika

www.tvarova-gymnastika.sk
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Na záver sa chcem poďakovať Pati a Davidovi z internetovej agentúry Impressa za profesionálne odvedenú prácu na grafickom dizajne tejto knižky. Úprimné poďakovanie patrí hlavne Pati - mamičke
3 detí, pričom najmenšie má teraz 2 mesiace, ktorá mi napriek svojim materským povinnostiam ochotne
pomohla. Som s jej prácou, kreativitou a inovatívnym myslením veľmi spokojná a už teraz plánujem
pokračovanie vo forme ďalšej knižky.

pozrite si nás na:

www.impressa.sk

