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Ptero gene , complex anti-
imbatranire, sustine pierderea in
greutate 60 cps FORMULA K
 

Descriere:

Ptero Gene™ + Pterostilbene – 60 capsule vegetale

Supliment alimentar, formulare avansată.
Oferă antioxidanți unici.
Activează SIRT1 (pentru expresia genei anti-îmbătrânire).
Stimulează CRT (Factorul de Restricție Calorică).
Îmbunătățește metabolismul energetic activând enzima AMPK.
Asociat cu Resveratrol pentru acțiune anti-îmbătrânire îmbunătățită.
Asociat cu Quercetin pentru o acțiune antioxidantă îmbunătățită.
Cu MCT (trigliceride cu lanț mediu) și BioPerine pentru biodisponibilitate
îmbunătățită.
Benefic împotriva îmbătrânirii, obezităţii, diabetului, cancerului, inflamației.
Există multe specii de antioxidanți, dar nu toți antioxidanții sunt creați egali. Deși
pterostilbenul este un fenol care este asemănator chimic cu resveratrolul, acesta
diferă de resveratrol prin biodisponibilitate crescută, având o activitatea bine definită
în organism. Pterostilbene este izolat din tulpinile lemnoase ale Pterocarpus
marsupium, în timp ce resveratrolul este extras din rădăcina de Reynoutria
japonica (sinonime Fallopia japonica și Polygonum cuspidatum). Deși ambii sunt
antioxidanți, resveratrolul și pterostilbenul se completează reciproc având efecte
antioxidante specifice.

Efectul antioxidant al resveratrolului asigură activarea factorilor de întreținere
mimetică și telomerică a restricției de calorii (CRT), principalele rezultate având efecte
cardiovasculare, anti-îmbătrânire şi de ardere a grăsimilor. Pterostilbenul acționează
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ca un antioxidant prin activarea AMPK (proteina kinază activată cu AMP), care
reglează metabolismul energetic și prin activarea sirtuinei 1.

Obezitatea și îmbătrânirea diminuează Sirtuina 1 (1, 2), aceasta fiind dependentă de
NAD.  Prin urmare creșterea nivelurilor de NAD + poate spori efectul pterostilbenei.
SIRT1 este unul dintre cei mai importanți factori transcripționali care determină multe
activități celulare, cum ar fi:  metabolismul energetic, supraviețuirea celulară,
stabilitatea ADN-ului, inflamația și ritmurile circadiene (3).

Quercetina este un antioxidant care completează resveratrolul și pterostilbenul. În
același timp, când quercetina și trigliceridele cu lanț mediu (MCT) sunt asociate cu

resveratrol și pterostilbene, crește biodisponibilitatea acestora. BioPerine® (Sabinsa
Corp. USA) crește biodisponibilitatea resveratrol ului şi a întregii formule (4).

Un număr mare de studii demonstrează că pterostilbena are diverse activități
farmacologice pentru prevenirea și tratamentul bolilor, inclusiv: inflamație, cancer,
diabet, dislipidemie. Pterostilbena acţionează pozitiv în cazul: stresului celular,
inflamației și patologiei bolii Alzheimer prin reglarea în sus a expresiei PPAR-α
(receptori care reglează sensibilitatea la insulină), care prezintă un potențial
modulator mai mare decât resveratrolul (5).

In concluzie, Ptero-Gene este o formula avansată care acţionează la nivel de
metabolism celular.
Cine are nevoie?

Poate fi utilizat ca parte a unui protocol complex anti-îmbătrânire și pentru menținerea
sănătății, în special prin modularea metabolismului energetic și reducerea oxidării
acizilor grași.

Reglarea metabolismului energetic ajută la arderea grăsimilor şi în consecinţă la
scăderea treptată în greutate concomitent cu îmbunătăţirea utilizării insulinei (pentru
diabetici). (6)

Știați că: Sirtuina 1 este o proteină codificată de gena longevității SIRT1.
COMPOZITIE

Compoziție PTERO GENE (PTEROSTILBENE)?

Ingrediente / doză:
Resveratrol (din 500mg rădăcină de Polygonum cuspidatum, cu 20%
trans-resveratrol)

100
mg

MCT/trigliceride cu catenă medie (din 285,714 mg extract/maltodextrină
din cartofi din fructe de Nuca-de-cocos/Cocos nucifera)

200
mg

Pterostilben (din 111,112 mg lemn de Pterocarpus marsupium, cu 90%
trans-pterostilben)

100
mg

Dihidrat de quercetină (din 41,052 mg extract hidroetanolic din muguri
florali de Salcâm-japonez/Sophora japonica, cu 95% quercetină) 39 mg



Piperină (din 14,736 mg extract hidroetanolic din fructe de Piper-
negru/Piper nigrum, cu 95% piperine) 14 mg

Agent de încărcare: celuloză microcristalină
Antioxidant: palmitat de asacorbil
Capsulă: hidtroxipropilmetilceluloză
Mod de utilizare (adulți): 2 capsule pe zi, în doză unică.

Recomandare:

Pentru efect anti-îmbătrânire îmbunătățit, combinați
cu: NADH+, Metabolix, Stemulin, Natural Strength Activator.

Atenționări și precauții:

Consultați specialistul dacă sunteți însărcinată sau alăptați.
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu se substituie unei diete variate și echilibrate și unui
mod de viață sănătos.
Potrivit pentru vegani și vegetarieni.

https://provita-nutrition.ro/magazin/producatori/provita-nutrition-health-inc/nadh/
https://provita-nutrition.ro/magazin/producatori/konig-nutrition-laboratoriums/metabolix/
https://provita-nutrition.ro/magazin/producatori/provita-nutrition-health-inc/stemulin/
https://provita-nutrition.ro/magazin/producatori/provita-nutrition-health-inc/natural-strength-activator-anti-aging/

