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MEGSZÓLÍTÁS

Tisztelt Doe,
Az Ön mintája elemzésre 05/02/2018 dátummal érkezett meg hozzánk a laborba és ezt
követően a legmagasabb ISO 15189 labor-minőségi követelmények szerint került
kiértékelésre. Az eredményeket ezután 2 egymástól független genetikus és molekuláris
biológus hitelesítette. A hitelesítést követően az ön személyes jelentését egyénileg
önnek állítottuk össze. Ezt szeretnénk most önnek a kért formátumban átadni.
Köszönjük bizalmát és bízunk abban, hogy elégedett a szolgáltatásunkkal. Örülünk
kérdéseinek és javaslatainak, hiszen csak együtt vagyunk képesek a szolgáltatásunk
folyamatos fejlesztésén.
Reméljük, hogy az elemzés beteljesítette elvárásait.
Szívélyes üdvözlettel:

Dr. Daniel Wallerstorfer BSc.
Laborigazgató

Florian Schneebauer, MSc.
Laborvezető

Beauty Sensor

Személyes elemzés eredménye:

Jane Doe | Születés ideje: 01/01/1990
Megrendelésszám:
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A jelentés személyes genetikai adatokat tartalmaz, ezért bizalmasan
kezelendő.
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GENETIKA

A gének befolyása az öregedésünkre
Az öregedésnek, és főként a bőr öregedésének számos oka van. Fontos
szerepük van az olyan tényezők mint az UV-sugárzás és a hiányzó
tápanyagellátás. Ennek ellenére vannak személyek, akiknél azonos
életvitelük ellenére gyorsabban vagy lassabban látszik az öregedés. Tehát
nyilvánvalóan léteznek személyről-személyre egyéni különbségek, és ezek
a génekben rejlenek.
Alapvetően minden ember el lenne látva olyan génekkel, amelyek megvédenék a gyorsított
öregedés folyamatától. Sajnos az ezekben a génekben gyakran előforduló hibák, úgynevezett
génvariációk zavarhatják azok működését és ezáltal felgyorsíthatják az öregedés
folyamatának egy vagy több tényezőjét.
Ennek a programnak az a célja, hogy a védelmező gének státuszát elemezze, ezzel lehetővé
téve a személyes erősségek és gyengeségek azonosítását. Az eredmény birtokában lehetőség
van egy, az ön génjeihez igazított Beauty-program kezdeményezésére, amely támogatja az ön
személyes erősségeit és a lehető legjobban küzd a gyengéi ellen.
A következő oldalakon talál információkat az ön genetikai státuszáról és az öregedés
legfontosabb tényezőiről:
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

Kollegén lebomlás
Kollagén termelés
A bőr UV-védelme
A bőr nedvességtartalma
Oxidatív stressz
A Q10 hatása
Az ön szelén szükséglete
Gyulladásreakció
Az ön biológiai kora
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EREDMÉNY

Az eredmény
Ön egy olyan géntesztcsomag mellett döntött, amely a bőr öregedésének legfontosabb
tényezőit vizsgálja. A laborelemzés eredménye a következő:

Kollegén lebomlás

Kollagén termelés

SZIMBÓLUM

rs NCBI

GENOTÍPUS

SZIMBÓLUM

rs NCBI

GENOTÍPUS

MMP1

rs1799750

G/G

CYP1A2

rs762551

A/A

A bőr UV-védelme

A bőr nedvességtartalma

SZIMBÓLUM

rs NCBI

GENOTÍPUS

SZIMBÓLUM

rs NCBI

GENOTÍPUS

MC1R

rs885479

G/G

MC1R

rs885479

G/G

MC1R

rs11547464

G/G

MC1R

rs11547464

G/G

MC1R

rs1805006

C/C

MC1R

rs1805006

C/C

MC1R

rs1805007

C/C

MC1R

rs1805007

C/C

STXBP5L

rs322458

A/A

STXBP5L

rs322458

A/A

Oxidatív stressz

A Q10 hatása

SZIMBÓLUM

rs NCBI

GENOTÍPUS

SZIMBÓLUM

rs NCBI

GENOTÍPUS

GSTM1

null allél

INS

NQO1

rs1800566

C/C

GSTT1

null allél

DEL

GSTP1

rs1695

G/A

SOD2

rs4880

T/T

GPX1

rs1050450

T/T
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Az ön szelén szükséglete

Gyulladásreakció

SZIMBÓLUM

rs NCBI

GENOTÍPUS

SZIMBÓLUM

rs NCBI

GENOTÍPUS

GPX1

rs1050450

T/T

TNF-α

rs1800629

G/G

IL1A

rs1800587

C/C

IL1RN

rs419598

C/T

IL 1 Beta

rs1143634

C/T

Az ön biológiai kora
SZIMBÓLUM

rs NCBI

GENOTÍPUS

TERT

rs2242652

C/C

TERT

rs2735940

C/T

BICD1

rs2630578

C/G

PPARG

rs1801282

C/C

JELMAGYARÁZAT:: SZIMBÓLUM = a megvizsgált genetikai variáció neve, rsNCBI = a megvizsgált genetikai
variáció megnevezése, GENOTÍPUS = eredmény.
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A szépség genetikai tényezői

KOLLAGÉN LEBOMLÁS

KOLLAGÉN TERMELÉS

A BŐR UV-VÉDELME

A BŐR NEDVESSÉGTARTALMA

OXIDATÍV STRESSZ

A Q10 HATÁSA

AZ ÖN SZELÉN SZÜKSÉGLETE

GYULLADÁS REAKCIÓK

AZ ÖN BIOLÓGIAI KORA

AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A MEGOLDÁS

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

KOLLAGÉN LEBOMLÁS
A kollagén feszességet biztosít a bőr számára. A hosszabban tartó
fiatalsághoz szükség van az elöregedett kollagén lebontására és új
kollagén termelésére.

KOLLAGÉN LEBONTÁS

Kollagén és bőrfeszesség
A kollagén hosszú és hajlékony rostokból áll, amelyek a bőr számára
biztosítják a feszességet. Mivel a kollagén olyan fontos a bőr megfelelő
működéshez, léteznek olyan mechanizmusok, amelyek lebontják az
elöregedett kollagént és eltávolítják azt.
Ezt a feladatot a bőrben egy bizonyos enzim látja el (úgyn. kollagenáz MMP1 névvel). Az
elöregedett kollagén eltávolítása tehát rendben tartja a bőr kollagén háztartását és bőr így
hosszan marad feszes és fiatalos. Az MMP1 enzim felépítési leírása az MMP1 génben rejlik. Ez a
gén irányítja az enzim pontos felépítését és felelős a megfelelő mennyiség előállításáért is.

Az Ön eredménye
Egy génvariáció okán túl sok MMP1
termelődik, ami túlzott kollagénlebontáshoz
vezet. A bőr idővel veszít a feszességéből és
felgyorsul az öregedés folyamata.

MMP1-gén:

Túl SOK MMP1
termelődik

Amikor a gének rendben vannek, megfelelő
mennyiségű MMP1 termelődik, amely
lebontja az elöregedett kollagént és újat
termel helyette.

MMP1-gén:

MMP1

MMP1

Átlagos
mennyiségű MMP1
termelődik

Az MMP1 feladata
a bőrben lévő öreg
kollagén lebontása

MMP1 túl SOK
kollagént bont le

Az MMP1 átlagos
mennyiségű kollagént
bont le
Hosszú
kollagénkötegek
képezik a bőr
feszességét

A bőr kollagén tartalma csökken és ez álltal
feszességéből is veszít
DEMO_ML

Az MMP1 fiatalon tartja a bőrt
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Az ön genetikai eredménye

Genetikai eredmény

Az ön génelemzése alapján az ön bőre egy
génvariáció folytán túl sok MMP1-et termel és
ezért túl sok kollagén kerül lebontásra. Az ön
személyre
szabott
termékei
arra
összpontosítanak, hogy megzavarják az
MMP1 működését és fokozzák a bőr
kollagénsűrűségét.

GÉN

MUTÁCIÓ

EREDMÉNY

MMP1

rs1799750

G/G

Az ön bőrének kollagén lebontása
NORMÁL

FOKOZOTT

▲

Az önnek szóló javaslat:
MMP1-gén:

MMP1

ALA

ALA
E-vitamin
Különböző anyagok
blokkolják az MMP1-et

lutein

C-vitamin

E-vitamin

lutein

C-vitamin

Az MMP1 megfelelő
mennyiségű kollagént
bont le

A csökkentett MMP1 mennyiség fiatalon tartja a bőrt
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fitoszterol

Milyen mikrotápanyagokra van szüksége az ön bőrének?
Mivel genetikai elemzése kimutatta, hogy az MMP1 gén túl sok MMP1-et termel, ezért döntő
fontosságú a túltermelés csökkentése és az elveszett kollagén helyreállítása. A tudományos
kutatás számos olyan anyagot azonosított, amik meggátolhatják az MMP1-et, és így
ellensúlyozhatják a bőre genetikailag gyorsuló öregedési folyamatát.
A másodlagos fitokémiai lutein a táplálékon keresztül felszívódhat, majd felépül a
bőrfelületen, ahol hatását kifejti. A lutein gátolja az MMP1 termelődését, és így a kollagén
lebomlása lelassul. Az MMP1 gén státusának ismeretében meghatározható az optimális
mennyiségű lutein a bőrének megfelelő krémhez és táplálék-kiegészítőkhöz [13,15-18,20,21].
A C-vitamin alkalmazható a bőrön olyan krémben, amely csökkentheti az MMP1 aktivitást és
ennélfogva a kollagén lebomlását. Az E-vitamin blokkolja az adott fehérjét (protein kináz C),
amely növeli az MMP1 termelését a korral. Az E-vitamin helyes dózisán keresztül az MMP1
korral összefüggő fokozatos növekedését meg lehet előzni. Az alfa-liponsav és a fitoszterinek
szintén blokkolhatják az MMP1 aktivitását, és így lelassíthatják a kollagén lebomlását. [22-29].
Most ezeknek az anyagoknak az optimális mennyiségét a genetika és az életkora alapján
határozhatja meg. Rendszeresen és megfelelő mennyiségben alkalmazva segítenek a
kollagénnek a bőrbe jutni és hozzájárulni a fiatalos bőrhöz.

BELÜLRŐL

lutein

C-vitamin

E-vitamin

ALA

KÍVŰLRŐL

Az önnek szóló személyre szabott ajánlások ennek a szakasznak az
alapján:

lutein

C-vitamin

E-vitamin

ALA
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fitoszterol

A szépség genetikai tényezői

KOLLAGÉN LEBOMLÁS

KOLLAGÉN TERMELÉS

A BŐR UV-VÉDELME

A BŐR NEDVESSÉGTARTALMA

OXIDATÍV STRESSZ

A Q10 HATÁSA

AZ ÖN SZELÉN SZÜKSÉGLETE

GYULLADÁS REAKCIÓK

AZ ÖN BIOLÓGIAI KORA

AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A MEGOLDÁS

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

KOLLAGÉN TERMELÉS
A kollagén fontos a bőr feszességének fenntartására és folyamatosan
újra kell termelődnie a bőr fiatalon tartásához

KOLLAGÉN TERMELÉS

Kollagén és bőröregedés
A prolidáz enzim felelős a kollagéntermeléshez szükséges nyersanyag
(prolin) előállításáért. Amennyiben a prolidáz valamilyen oknál fogva
zavart, a bőr megkezdi a kollagén lebontását és az öregedést. A koffein egy
ilyen zavaró tényező, amely akadályozza a prolidázt a kollagén nyersanyag
termelésében.
A koffeinnek viszont keringésserkentő hatása is van a bőrre nézve, ezért gyakran használják fel
különböző szépségápolási termékekben. Teste rendelkezik egy génnel (úgyn. CYP1A2),
amelynek feladata a koffein felismerése és lebontása. Amennyiben ez a gén rendeltetésszerűen
működik, kellő mértékben bontja le a koffeint és így nem kerül sor a prolidáz zavaró hatásra. A
prolidáz zavartalanul termelhet prolint, amely aztán nagy mennyiségben alakul át kollagénné a
bőrben.

Az Ön eredménye
Amennyiben a CYP1A2 gén nem működik
megfelelően, a koffein nem kerül eltávolításra
a sejtekből, mielőtt megzavarhatná a
kollagén termelést.

MMP1-gén:

A működő CYP1A2 gén eltávolítja a táplálékon
vagy bőrön keresztül felvett koffeint, mielőtt
megzavarhatná a prolin/kollagén termelést.

MMP1-gén:
CYP1A2

A CYP1A2 enzim
NEM termelődik

A CYP1A2 enzim
termelődik

koffein
A koffein túl
LASSAN kerül
lebontásra

prolidáz

prolidáz
prolin

koffein

prolin

A koffein blokkolja
a prolidázt és
ezáltal csökkenti a
prolin termelését

A koffeint lebontja
a CYP1A2
A prolidáz termeli
a prolin
nyersanyagot

A prolin átalakul
kollagénné

Túl KEVÉS prolin
alakul át
kollagénné

Kollagén nem termelődik a szükséges
mértékben
DEMO_ML

Kellő mennyiségben termelődik kollagén
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Az ön genetikai eredménye

Genetikai eredmény

Az ön génelemzés eredménye szerint, a
CYP1A2 gén megfelelően működik és kellő
sebességgel bontja le a koffeint. Ennek okán
nincs szükség a koffein csökkentésére a
kollagén termeléshez. Az ön esetében a
személyre szabott termékek csupán a lassú, a
korral
járó
kollagén
vesztességet
ellensúlyozzák.

GÉN

MUTÁCIÓ

EREDMÉNY

CYP1A2

rs762551

A/A

A koffein befolyása az ön kollagén termelésére
NORMÁL

CSÖKKENTETT

▲

Az önnek szóló javaslat:
CYP1A2:

CYP1A2
koffein

A koffeinnek nincs hatása a
kollagén termelésre

prolidáz
prolin

folsav
kollagén

kollagén
kollagén

folsav

C-vitamin

C-vitamin

Ezek az anyagok fokozzák a
kollagén termelést

A kollagén pótolható bőrön át
vagy táplálkozás útján

CYP1A2 lebontja a koffeint, kollagén termelődik
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Milyen mikrotápanyagokra van szüksége az ön bőrének?
Mivel a genetikai elemzése kimutatta, hogy a CYP1A2-gén rendben van, nincs szükség arra, hogy
kifejezetten csökkentse a koffeint. Ahogy idősödik az ember, a bőrben előforduló kollagén
termelése némileg csökken. Ezért fontos, hogy bizonyos anyagokkal stimuláljuk a kollagén
termelést és növeljük a bőr kollagén sűrűségét.
A C-vitamin nem csak csökkenti a kollagén lebomlását, hanem arckrém formájában történő
alkalmazás esetén elősegíti az új kollagén termelését is.
A folsav a bőrön keresztül is bejuthat, és aktiválhatja a kollagéntermelő géneket, ezáltal
növelve a kollagén sűrűségét a bőrben.
A hidrolizált kollagén kis kollagén-fragmentumokat tartalmaz. Ha ennek előfordulása nő a
testben, akkor a sejtek azt gondolják, hogy túl sok kollagén van lebontva. Ennek
eredményeként több kollagént termelnek a lebomlás ellen.

BELÜLRŐL

koffein

Hyd. kollagén

C-vitamin

KÍVŰLRŐL

Az önnek szóló személyre szabott ajánlások ennek a szakasznak az
alapján:

Hyd. kollagén

C-vitamin

folsav

DEMO_ML
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A szépség genetikai tényezői

KOLLAGÉN LEBOMLÁS

KOLLAGÉN TERMELÉS

A BŐR UV-VÉDELME

A BŐR NEDVESSÉGTARTALMA

OXIDATÍV STRESSZ

A Q10 HATÁSA

AZ ÖN SZELÉN SZÜKSÉGLETE

GYULLADÁS REAKCIÓK

AZ ÖN BIOLÓGIAI KORA

AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A MEGOLDÁS

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

UV VÉDELEM
A nap UV-sugarai károsíthatják a bőrt, ha nem megfelelően kerülnek
semlegesítésre

UV VÉDELEM

UV-sugarak elleni védelem
A nap ultraviola sugárzása (UV) a legkártékonyabb környezeti tényező a
bőr hosszan való fiatalon tartása esetében. A káros sugarak
behatolhatnak a sejtekbe és ott több olyan kárt okozhatnak, amik hosszú
távon egyre gyorsabban öregítik a bőrt.
Mivel ezek a sugarak ennyire károsak, testünk kialakított egy olyan mechanizmust, amely UV
védelmező pigmenteket termel és megvédi a bőrt az UV-sugárzástól. Az MC1R és STXBP5L gén
mérvadóan felelősek ezért a védelemért, de a gyakran előforduló génvariációk megzavarhatják
működésüket és hatástalaníthatják az UV-sugárzással szembeni védelmet.

Az Ön eredménye
Amennyiben a gének nem tudnak kellő
védelmet nyújtani az UV-sugárzással
szemben, azok mélyen behatolhatnak a
szövetbe és ott hosszan tartó károsodást
okozhatnak.

MC1R,STXBP5L:

Amennyiben a gének kellő védelmet
nyújtanak az UV-sugarakkal szemben, a bőrt
alig éri károsodás.

MC1R,STXBP5L:

Az UV-gének csak
mérsékelt védelmet
termelnek az UVsugarakkal szemben

Génvariációk
következtében a
gének nem termelnek
UV-védelmet

UV-sugarak behatolnak a
bőrbe és roncsolják azt

A bőrt hosszan tartó károsodás éri

DEMO_ML

Az UV-sugarak blokkolásra
kerülnek, mielőtt kárt
okozhatnának

A bőr megfelelő védelemmel van ellátva
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Az ön genetikai eredménye

Genetikai eredmény

Az ön elemzés eredménye alapján, mindkét
gén megfelelően működik és relatív jól védik a
bőrt a nap UV-sugárzásától. Az ön esetében a
személyre szabott termékek valamelyest
támogatni fogják a bőrét az UV-sugarak elleni
küzdelemben.

GÉN

MUTÁCIÓ

EREDMÉNY

MC1R

rs885479

G/G

MC1R

rs11547464

G/G

MC1R

rs1805006

C/C

MC1R

rs1805007

C/C

STXBP5L

rs322458

A/A

Az ön genetikai UV-védelme
NORMÁL

GYENGE

▲

Az önnek szóló javaslat:
MC1R,STXBP5L:

E-vitamin

Bizonyos anyagok
csökkentik a bőr
károsodását

E-vitamin
C-vitamin
C-vitamin

napvédelem

Napvédő faktorok az ön
nappali krémjében
blokkolják az UVsugarakat

Az UV-sugarak blokkolásra
kerülnek, mielőtt károkat
okozhatnának

A káros UV- sugarak semlegesítve lesznek
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Milyen mikrotápanyagokra van szüksége az ön bőrének?
A napvédő tényezők olyan anyagok, amelyeket a bőrre alkalmaznak, vagy amelyek tükrözik
vagy elnyelik a káros UV sugarakat. Mivel az ön UV-védő génjei megfelelően működnek, csak
napi krémre van szüksége, alacsony napvédő tényezőre. Ez segíthet a bőr védelmében.
Vigyázat! Ez a krém csupán védelmet nyújt a szokásos napi UV-sugárzás ellen, és NEM
helyettesíti a napozáshoz használt napvédő krémeket.
Az E-vitamin természetes napvédő tényezőként működik, és csökkenti az UV-sugarak bőrre
káros hatását (akár bőrön át vagy az élelmiszeren keresztül felszívódott), másrészt felgyorsítja
a bőr regenerálódását.
A C-vitamin és az E-vitamin kombinációja sokkal jobb védelmet eredményezett az UV
sugaraktól.

BELÜLRŐL

E-vitamin

C-vitamin

KÍVŰLRŐL

Az önnek szóló személyre szabott ajánlások ennek a szakasznak az
alapján:

napvédelem

E-vitamin

DEMO_ML
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A szépség genetikai tényezői

KOLLAGÉN LEBOMLÁS
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A BŐR NEDVESSÉGTARTALMA
A bőrben hialuronsav tárolja a nedvességet, viszont sérül a káros UVsugarak hatására

A BŐR NEDVESSÉGTARTALMA

A bőr nedvességtárolása
A bőr kollagénszerkezete között helyezkedik el az úgynevezett
hialuronsav. A hialuronsav tárolja a nedvességet és ezzel hozzájárul a bőr
fiatalos hatásához.
A nap káros UV-sugarai (főként UV-B sugarak), amennyiben az UV-sugarak ellen védő gének
nem semlegesítik őket, képesek a bőrben lévő hialuronsavak lebontására. A bőr ezáltal veszít a
nedvességtartalmából és hamarabb öregszik.

Az Ön eredménye
Amikor a gének nem működnek megfelelően,
káros UV-sugarak hatolhatnak be a bőrbe,
károsítva a hialuronsavakat. A bőr veszít a
nedvességtartalmából és fiatalos
kinézetéből.

MC1R, STXBP5L:

Amikor az UV-gének megfelelően működnek,
a káros UV-sugarak nem képesek behatolni a
bőrbe. A hialuronsav megmarad, a bőr
megőrzi nedvességtartalmát és fiatalos
hatását.

MC1R, STXBP5L:

Génvariációk
következtében a
gének nem
termelnek UVvédelmet

Az UV-védő gének
védelmet
termelnek az UVsugarakkal
szemben
Hialuronsav

Hialuronsav

A hialuronsav lebomlik
és a bőr veszít
nedvességtartalmából

A bőr nedvességet veszít
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A hialuronsav nagy
része védett és
nedvességet biztosít a
bő számára

A bőr nedvességet tárol

Oldal 26 / 121

Az ön genetikai eredménye
Génelemzésének eredménye alapján az ön UVgénjei megfelelően működnek, képesek
megakadályozni
a
káros
UV-sugarak
behatolását a bőrbe. Az ön esetében a
hialuronsav nem károsodik, így képes
megőrizni a bőr nedvességtartalmát és
fiatalságát. Ezért csak csekély mennyiségben
szükséges pótolni a hialuronsavat, a lassú és
természetes
öregedési
folyamat
ellensúlyozására.

Genetikai eredmény
GÉN

MUTÁCIÓ

EREDMÉNY

MC1R

rs885479

G/G

MC1R

rs11547464

G/G

MC1R

rs1805006

C/C

MC1R

rs1805007

C/C

STXBP5L

rs322458

A/A

Az ön bőrének nedvességtároló képessége
NORMÁL

GYENGE

▲

Az önnek szóló javaslat:
MC1R, STXBP5L:

Hialuronsav

Hialuronsav

Lassan elveszített hialuronsav
belülről és kívülről kerül pótlásra

A hialuronsav szabályozása megfelelő és a bőr elegendő nedvesség tárolására képes
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Milyen mikrotápanyagokra van szüksége az ön bőrének?
Génelemzésének eredménye alapján ön megfelelő védelemmel rendelkezik az UV-sugarak ellen,
ezért bőre hialuronháztartása is rendben van. Önnek csak csekély mennyiségben van szüksége
hialuronsavra, a lassú és természetes öregedési folyamat ellensúlyozására.
A hialuronsav különböző utakon juthat be a szervezetbe. Táplálékkiegészítőként bevíve a
bélben kerül felvételre és onnan jut el a bőrbe.
A mély molekuláris hialuronsav a bőrre kenve hatol be és úgy állítja helyre a bőr
nedvességtartalmát.
Genetikája alapján önnek csak csekély mennyiségben van szüksége mély molekuláris
hialuronsavra, mivel bőre a génjei miatt eleve jól védett.

BELÜLRŐL

Hialuronsav

KÍVŰLRŐL

Az önnek szóló személyre szabott ajánlások ennek a szakasznak az
alapján:

Hialuronsav

DEMO_ML

Oldal 28 / 121

A szépség genetikai tényezői

KOLLAGÉN LEBOMLÁS

KOLLAGÉN TERMELÉS

A BŐR UV-VÉDELME

A BŐR NEDVESSÉGTARTALMA

OXIDATÍV STRESSZ

A Q10 HATÁSA

AZ ÖN SZELÉN SZÜKSÉGLETE

GYULLADÁS REAKCIÓK

AZ ÖN BIOLÓGIAI KORA

AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A MEGOLDÁS

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

OXIDATÍV STRESSZ
Bőrünkben minden másodpercben keletkeznek szabad gyökök,
amelyek feltéve, hogy nem semlegesítjük öket, károsítják a szövetet
és felgyorsíthatják az öregedés folyamatát.

OXIDATÍV STRESSZ

Az oxidatív stressz és bőröregedés
Az UV sugárzás által okozott normál anyagcsere és károsodások
következtében a szabad gyököknek nevezett toxikus anyagok
folyamatosan a bőrön keletkeznek. Ezek az anyagok az öregedő bőr fő
okainak tekinthetők, hosszú távon szövetkárosodást okoznak, ha nem
semlegesítik őket. Ha túl sok szabad gyök van a szervezetben, akkor
fokozott oxidatív stresszről beszélünk.
Mivel a szabad gyökök károsak, vannak olyan génjeink, amelyek védik szervezetünket ellenük,
így ezek az anyagok rendszerint semlegesülnek a kialakulásuk után.

Az Ön eredménye
Ha a védő gének egy része vagy mindegyike
sérült, nem működik, a szabad gyökök
károsodást okozhatnak.

Amennyiben a gének megfelelően működnek,
ön képes semlegesíteni ezeket, mielőtt tartós
károkat okoznának.

GST's, SOD2:

GST's, SOD2:

Génvariációk
következtében a
gének elégtelen
védelmet termelnek a
szabad gyökökkel
szemben

szabadgyökök

Antioxidatív gének
küzdenek a szabad
gyökök ellen

szabadgyökök

Szabad gyökök károsítják
a szövetet

A bőr gyorsabban öregedik
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A szabad gyökök nagy
része semlegesítésre
kerül

A bőr fiatal marad
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Az ön genetikai eredménye

Genetikai eredmény

Az ön génelemzésének eredménye alapján az
antioxidatív génjei közül legalább néhány
nem működik megfelelően és ön ezáltal nem
rendelkezik kellő védelemmel a szabad
gyökökkel
szemben.
Bőre
ennek
következtében gyorsabban fog öregedni és
ezért önnek fontos, hogy a megfelelő
adagolású antioxidánsokkal ellensúlyozza az
öregedés folyamatát, a hiányzó védelem
helyreállítása érdekében.

GÉN

MUTÁCIÓ

EREDMÉNY

GSTM1

null allél

INS

GSTT1

null allél

DEL

GSTP1

rs1695

G/A

SOD2

rs4880

T/T

GPX1

rs1050450

T/T

Az ön bőre és az oxidatív stressz
NORMÁL

KRITIKUS

▲

Az önnek szóló javaslat:
GST's, SOD2:

szabadgyökök
E-vitamin
ALA

ALA

cink
C-vitamin

C-vitamin
mangán

E-vitamin

Antioxidánsok semlegesítik a
szabad gyököket

Mikrotápanyagok semlegesítik a gének hiányos működését és a bőr fiatal marad
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Milyen mikrotápanyagokra van szüksége az ön bőrének?
Mivel a genetikai elemzése kiderítette, hogy oxidatív védelme károsodott, biztosítania kell az
antioxidánsok nagyfokú bevitelét. Ezeket élelmiszerben találja vagy bizonyos mértékben a
bőrön keresztül is beviheti.
A bőrön vagy a belekben felszívódó C-vitamin nagyon erős antioxidánsnak tekinthető, amely
megvédi a szervezetet a szabad gyököktől.
Az E-vitamin egy zsírban oldódó antioxidáns, amely különösen jól alkalmazható a sejtfalak
védelmére, amely zsírokat tartalmaz a szabad gyökökből. Ezenkívül természetes napvédő
tényezőként működik, és védi a bőrt az UV sugaraktól.
Az alfa lipoinsav (ALA) hatékony antioxidáns, amely hatással lehet más antioxidánsokra
(például C és E vitaminokra). Az ALA bejuthat a bőrön keresztül, és védi a szövetet a szabad
gyököktől. Lenyelése közben megvédi a belső szövetet az oxidatív stressztől.
A cink és a mangán a fontos antioxidáns fehérjék (enzimek) komponensei, és nagy szerepet
játszanak számos fontos folyamatban, valamint a szabad gyökök elleni küzdelemben, azonban
a bőrön keresztül nem szívódnak fel. Ezért fontos, hogy ezeket az ásványi anyagokat felszívja
az emésztőrendszeren keresztül.

BELÜLRŐL

ALA

cink

mangán

KÍVŰLRŐL

Az önnek szóló személyre szabott ajánlások ennek a szakasznak az
alapján:

ALA

C-vitamin

E-vitamin
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C-vitamin
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E-vitamin
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A KOENZIM Q10 HATÁSA
A Q10 koenzim a test által hatékony antioxidánsvá alakítható,
amennyiben az NQO1 gén megfelelően működik

Q10

A Q10-es koenzim hatása
A Q10 koenzim erős antioxidánsnak számít. Kezdetben inaktív a
szervezetben, de az adott gén (NQO1) hatására átváltható az ubikinol
aktív formájává.
A szervezet képes a Q10 koenzim termelésére, de felveheti az étrenden vagy akár a bőrön
keresztül is.

Az Ön eredménye
Ha az NQO1 gént genetikai variációval
megszakítják, NQO1 fehérjét nem termelnek.
Ennek következtében az inaktív Q10 koenzim
nem alakul ki ubiquinol formájában.

NQO1-gén

A NQO1-gén rendben van és elegendő
NQO1-protein termelődik. Inaktív Q10
koenzim átalakításra kerül aktív formájába
vagyis ubikinollá.

NQO1-gén

A NQO1-gén
termeli a
NQO1-proteint

Génvariációk okán
a NQO1-gén nem
termel
NQO1-proteint
Q10
Q10
A Q10 nem kerül
átalakításra aktív
formájába

A Q10 tehát nem bír
antioxidativ hatással
és a szabad gyökök
gátlástalanul
károsítják a szövetet

ubikinol

Q10
szabadgyökök

A Q10 hatástalan marad
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szabadgyökök

Az NQO1-Protein, aktív
formájára, vagyis
ubiquinolra váltja át a
Q10-et

A Q10 megmutatja
antioxidativ hatását
és a szabad gyökök
semlegesítésre
kerülnek

A Q10 aktiválásra kerül
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Az ön genetikai eredménye

Genetikai eredmény

A genetikai elemzése kimutatta, hogy az
NQO1
gén
megfelelően
működik
és
hatékonyan képes átalakítani a Q10 koenzim
aktivitását. A Q10 koenzim antioxidáns
aktivitást mutat a szervezetben és
hasznosítható.

GÉN

MUTÁCIÓ

EREDMÉNY

NQO1

rs1800566

C/C

A Q10 aktiválása az ön szervezetében
NORMÁL

LASSAN

LEHETETLEN

▲

Az önnek szóló javaslat:
NQO1-gén

Q10

Q10
ubikinol
Önnél az NQO1-protein
átalakítja a Q10-et aktív
formájára ubikinollá, amely
semlegesíti a szabad
gyököket.

szabadgyökök

A Q10 aktiválásra kerül és fiatalon tartja a bőrt
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Milyen mikrotápanyagokra van szüksége az ön bőrének?
Mivel az NQO1 gén megfelelően működik, a Q10 koenzim hatékony antioxidánsként
használható. A Q10 koenzim felszívódhat az étrendből, de a bőrön keresztül is, emiatt a Q10
koenzim, mind táplálékkiegészítő, mind pedig bőrkrém is lehet.

KÍVŰLRŐL

BELÜLRŐL

Az önnek szóló személyre szabott ajánlások ennek a szakasznak az
alapján:

koenzim Q10

ALA

C-vitamin

E-vitamin

koenzim Q10
(pha)

ALA

C-vitamin

E-vitamin
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Oldal 40 / 121

mang. & cink

A szépség genetikai tényezői

KOLLAGÉN LEBOMLÁS

KOLLAGÉN TERMELÉS

A BŐR UV-VÉDELME

A BŐR NEDVESSÉGTARTALMA

OXIDATÍV STRESSZ

A Q10 HATÁSA

AZ ÖN SZELÉN SZÜKSÉGLETE

GYULLADÁS REAKCIÓK

AZ ÖN BIOLÓGIAI KORA

AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A MEGOLDÁS

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

AZ ÖN SZELÉN SZÜKSÉGLETE
A szelénnek alapvető szerepe van a test fontos folyamatainak
működésében, ezért némelyeknek jelentősen nagyobb mennyiségű
szelénre van szüksége a génjeik miatt

SZELÉNHÁZTARTÁS

Szelén metabolizmus és oxidatív stressz
A szelén a GPX1 enzim lényeges része, amely specifikus szabad gyököket
céloz és semlegesít.
Ha valaki szelénhiányban szenved, akkor a szervezet nem képes elegendő mennyiségben
termelni a GPX1 enzimet, és ennek következtében az oxidatív stressz emelkedik. Ez az egyik
oka annak, hogy a szelénhiánynak egészségkárosító hatása lehet.

Az Ön eredménye
Ha a GPX1 gén nem működik megfelelően,
nem keletkezik elég GPX1 enzim, az elegendő
szelén ellenére sem.

GPX1 gén:

A GPX1 enzim
termeléséhez
szükség van
szelénre

A GPX1 enzim enyhe
eltéréssel termelődik

Ha a GPX1 gén megfelelően működik és
elegendő szelén áll rendelkezésre, megfelelő
mennyiségű GPX1 enzimet termelnek.

GPX1 gén:

szelén

GPX1
enzim

szabadgyökök

GPX1
enzim

szabadgyökök

A GPX1 enzim gyengén
kötődik és ezért
kevesebb szabad gyök
semlegesítésére képes

A test nincs kellőképpen védve
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szelén

A GPX1 enzim
termeléséhez
szükség van
szelénre

A GPX1 enzim
megfelelően
termelődik

A GPX1 enzim erősen
kötődik a szabad
gyökökhöz, sokat
semlegesítve ezáltal

A szabadgyökök semlegesítődnek
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Az ön genetikai eredménye

Genetikai eredmény

A genetikai elemzése kimutatta, hogy a GPX1
gént egy genetikai változat veszélyezteti. A
normális szelénbevitel miatt csökkent a
védelem bizonyos szabadgyökök ellen.

GÉN

MUTÁCIÓ

EREDMÉNY

GPX1

rs1050450

T/T

Az ön egyedi szelénigénye
NORMÁL

FOKOZOTT

NAGYON MAGAS

▲

Az önnek szóló javaslat:
GPX1 gén:

Nagyon magas
szelénbevitel

szelén

Ezáltal számos
GPX1-protein termelődik

szabadgyökök
A gyengébb kötés ellenére,
nagyobb mennyiségű GPX-1
képes elegendő szabad gyök
semlegesítésére

A különösen magas szelénbevitel serkenti a GPX1 aktivitást
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Milyen mikrotápanyagokra van szüksége az ön bőrének?
Mivel a GPX1 génjét genetikai változatok szüneteltetik, a szelén normál tápellátása nem
elegendő bizonyos fajta szabadgyökök elleni védekezéshez. A vizsgálatok azonban azt
mutatják, hogy szignifikánsan magasabb szelénfelvétel mellett a genetikai variáció károsító
hatása kompenzálható. Az ön esetében jelentős mennyiségű szelén szükséges, hogy megfelelő
védelmet biztosítson bizonyos szabadgyökök ellen.
A szelén sok enzim lényeges összetevője, és az étrendből kell beszerezni, mivel a szervezet nem
képes sem a bőrön keresztül termelni, sem felszívni. Ezért a szervezet függ az étrendi
bevitelektől vagy étrend-kiegészítőktől.

szelén

KÍVŰLRŐL

BELÜLRŐL

Az önnek szóló személyre szabott ajánlások ennek a szakasznak az
alapján:

DEMO_ML

Oldal 46 / 121

A szépség genetikai tényezői

KOLLAGÉN LEBOMLÁS

KOLLAGÉN TERMELÉS

A BŐR UV-VÉDELME

A BŐR NEDVESSÉGTARTALMA

OXIDATÍV STRESSZ

A Q10 HATÁSA

AZ ÖN SZELÉN SZÜKSÉGLETE

GYULLADÁS REAKCIÓK

AZ ÖN BIOLÓGIAI KORA

AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A MEGOLDÁS

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

GYULLADÁS REAKCIÓK
A genetikailag kiváltott hiper-agresszív immunrendszer belülről
károsíthatja a bőrt

GYULLADÁS

Gyulladásreakció
A gyulladásos reakciókat a szervezet immunrendszere fogja kiváltani, és
ha túl agresszív, károsíthatják a szöveteket és felgyorsíthatják az
öregedést.
A bőrben fellépő gyulladásos folyamatok fő okozója a nap UV-sugárzás általi károsodás. A
legtöbb esetben ez nem jelent problémát, de bizonyos genetikai változatok az immunrendszert
túlságosan agresszívvá teszik, ami még tovább károsítja a szövetet.

Az Ön eredménye
Az immunrendszer agresszivitásáért felelős
gének genetikai változatossága hiperagresszív reakciót és károsodást okozhat.

TNFa, IL's:

Ha a gének megfelelően működnek, az
immunrendszer megfelelő erővel reagál a nap
UV-sugarai által okozott károkra.

TNFa, IL's:

1. UV-sugarak
károsítanak egy
sejtet

2,3. Az immunrendszer túl
agresszíven reagál a
károsodásra

1. UV-sugarak
károsítanak egy
sejtet

Sejtek

Sejtek

4. Az immunrendszer nem csak
a sérült sejtet távolítja el,
hanem más sejteket is károsít

A bőrt hosszan tartó károsodás éri
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2,3. Az immunrendszer
megfelelően reagál a
károsodásokra
4. Az immunrendszer csak a
károsított sejtet távolítja el

A bőr fiatal marad
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Az ön genetikai eredménye

Genetikai eredmény

Genetikai elemzése azt mutatta, hogy
immunrendszere túl agresszíven reagál az UV
sugárzás által okozott károsodásokra,
amelyek a genetikai változások miatt
következnek be. Emiatt a szövetek tartósan
megrongálódtak, és az öregedési folyamatok
felgyorsultak.

GÉN

MUTÁCIÓ

EREDMÉNY

TNF-α

rs1800629

G/G

IL1A

rs1800587

C/C

IL1RN

rs419598

C/T

IL 1 Beta

rs1143634

C/T

Az ön immunrendszerének agresszívitása
NORMÁL

FOKOZOTT

▲

Az önnek szóló javaslat:
TNFa, IL's:

MSM

Omega-3
(DHA/EPA)

1. UV-sugarak
károsítanak egy sejtet
2,3. Az immunrendszer túl
agresszíven reagál a
károsodásra
4. A mikrotápanyagok
szabályozzák a túlságosan
agresszív immunrendszert

Sejtek
MSM

A mikrotápanyagok szabályozzák a túlzottan agresszív immunrendszert
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Milyen mikrotápanyagokra van szüksége az ön bőrének?
Mivel genetikai elemzése kimutatta, hogy az immunrendszer szabályozó génjeit genetikai
eltérések szakítják meg, fontos, hogy csökkentsük az immunrendszerének agresszivitását a bőr
védelme érdekében.
Az arachidonsav, amely főként állati eredetű élelmiszerekben található, elősegíti a gyulladást a
szervezetben, és bizonyos genetikai változatok mellett az immunrendszer agresszívabbá válik.
Éppen ezért ajánlatos elkerülni azokat az élelmiszereket, amelyek túl sok arachidonsavat
tartalmaznak. Ezek közé tartozik a csökkenő sorrendben: csirke, tojás, marhahús, kolbász,
részben pedig hal.
Vannak bizonyos mikrotápanyagok, amelyek gátolják a gyulladást, és ezért képesek
ellensúlyozni az agresszív immunrendszert:
Omega-3 zsírsavak (EPA)
Az EPA, amely az Omega 3 zsírsavak egyik összetevője, versenyez az arachidonsavval, gátolja a
gyulladáscsökkentő hatását, ezáltal gyulladásgátló hatást fejt ki.
MSM - Szerves kén - metil-szulfonil-metán
Az MSM csökkenti a gyulladást, felszívódik a bőrön keresztül, és fel is veszi az étrendből.
A genetikai elemzése alapján mostantól meg lehet állapítani az ilyen anyagok optimális
mennyiségét bőrkrém és táplálékkiegészítők formájában.

BELÜLRŐL

Omega 3

KÍVŰLRŐL

Az önnek szóló személyre szabott ajánlások ennek a szakasznak az
alapján:

MSM
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arachidon

Oldal 52 / 121

A szépség genetikai tényezői

KOLLAGÉN LEBOMLÁS

KOLLAGÉN TERMELÉS

A BŐR UV-VÉDELME

A BŐR NEDVESSÉGTARTALMA

OXIDATÍV STRESSZ

A Q10 HATÁSA

AZ ÖN SZELÉN SZÜKSÉGLETE

GYULLADÁS REAKCIÓK

AZ ÖN BIOLÓGIAI KORA

AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A MEGOLDÁS

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

BIOLÓGIA KOR
A gyakori sejtosztódás által a kromoszómavégek (telomérek) egyre
rövidebbek lesznek és gyorsítják az öregedést

A telomérek és a biológiai életkor
Az ember teljes genetikai kódja 3,2 milliárd betűből áll. 23 kromoszóma
"csomagra" vannak felosztva, átlagosan egy kromoszóma körülbelül 1000
különböző gént tartalmaz.
A kromoszómának tipikusan X-alakja van a mikroszkóp alatt, és azt teljesen át kell másolni
minden egyes sejtosztódásra. A kromoszóma karjai (ún. Telomérek) minden új példánya kissé
rövidebb.
Ha a karok túl rövidek, a cella alvó üzemmódba kerül, amelyben már nem teljesíti megfelelően a
feladatait, és károsítja a környező szöveteket. Ily módon az ilyen "alvó" sejtek az egyre növekvő
korral felhalmozódnak. Ezt a folyamatot nevezzük öregedésnek.
Bizonyos életmódbeli tényezők, például a dohányzás, a betegség és az oxidatív stressz, de a
genetikai hajlamok is felgyorsítják a kromoszóma végeinek lebomlását. Van azonban egy
telomerázgén is, amely újra meghosszabbíthatja a teloméreket, és ezáltal megfiatalítja a
szövetet.

Az Ön eredménye
A telomerázgén genetikai változatai
megzavarják a funkcióját, így elősegítik a
kromoszóma végének lebomlását. Ez
magasabb biológiai korhoz és gyorsabb
öregedési folyamatokhoz vezet.

TERT:

TERT:

Kromoszomavégek (úgyn.
telomérek) rövidülnek
minden sejtosztódás
során

Kromoszomavégek (úgyn.
telomérek) rövidülnek
minden sejtosztódás
során

Génvariánsok a telomeráz
génben zavarják a
hatását. Az öregedés
folyamata felgyorsul

A telomeráz képes
meghosszabbítani a
kromoszómavégeket és
ezzel lassítja az öregedést

Minél rövidebbek a
telomérek, annál
gyorsabban öregszik a
szövet

A hosszú telomérek
fiatalon tartják a sejteket

A bőr gyorsabban öregedik
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Ha a telomeráz gén normálisan működik,
akkor hosszan tartja a telomereket, így
megőrzi a szövetet.

A bőr fiatal marad
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Az ön genetikai eredménye
A genetikai elemzése kimutatta, hogy
telomeráz génje nem működik megfelelően
egy genetikai változat miatt, így a
kromoszóma karjai rövidebbek lesznek. Ez
viszont növeli a biológiai korát, és a bőr
öregedése felgyorsul.

Genetikai eredmény
GÉN

MUTÁCIÓ

EREDMÉNY

TERT

rs2242652

C/C

TERT

rs2735940

C/T

BICD1

rs2630578

C/G

PPARG

rs1801282

C/C

Az ön szervezetének telomér hosszító képessége
NORMÁL

KORLÁTOZOTT

▲
A mediterrán táplálkozás hatása az ön telomér hosszára
HOSSZÍTÓ

NINCS

▲

Az önnek szóló javaslat:
TERT:
Omega 3

D-vitamin E-vitamin

Mikrotápanyagok segítik a telomerázt a
kromoszómavégek hosszításában

A telomeráz erősebben aktivizálódik és a telomérek épek maradnak
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Milyen mikrotápanyagokra van szüksége az ön bőrének?
Mivel a genetikai változatok károsítják a telomeráz működését, ezért a kromoszóma vége
gyorsabban romlik az életkor növekedésével, így fontos a telomerázaktivitás növelése bizonyos
mikrotápanyagok bevitelével. Számos mikrotápanyag van, amelyekből kimutatták, hogy a
telomeráz aktivitását 25% -kal növeli:
D3-vitamin
A D3-vitamin rendszeres bevitele körülbelül 20%-kal növeli a telomeráz aktivitást. Mivel a
jelenlegi vizsgálatok szerint a vitamin nem képes felszívódni a bőrön keresztül, csak
étrendkiegészítésként ajánlott, és nem szabad bőr krémként használni.
Mikro-tápanyag keverék
Egy tanulmány szerint egy kilenc különböző összetevőből álló mikrotápanyag keverék
kimutatta, hogy a telomeráz aktivitás 25% -os növekedését eredményezi.
Rezveratrol & Ginkgo Biloba
Rezveratrol és Ginkgo Biloba adható a táplálékhoz, kiterjesztheti a telomereket. Az anyagok
növelik a telomeráz aktivitását, így a fiatal és egészséges szöveteket megőrzik.
Bár a mediterrán táplálkozás ( Omega 3 zsírsavak és antioxidánsok) alapvetően egészséges,
önnél, a génjei alapján nincs pozitív hatással a telomérekre.

BELÜLRŐL

Medit.táp.

KÍVŰLRŐL

Az önnek szóló személyre szabott ajánlások ennek a szakasznak az
alapján:

E vitamin
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D3 vitamin

Omega-3

E vitamin

Res/ginkgo
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ÖSSZEFOGLALÓ
Itt találja az önnek személyesen összeállított javaslatok
áttekinthető összefoglalóját

ÖSSZETEVŐK

Az ön személyre szabott hatóanyagjavaslata
Az utóbbi oldalakon, minden genetikai öregedési folyamat alapján, bizonyos
tápanyagok hatása (kívülről vagy belülről) került egyéni értékelésre. Ebben a
fejezetben, a különböző területekről származó egyes hatóanyagok hatásai kerülnek
kombinálásra, hogy végleges javaslat álljon össze az ön kozmetikai termékei és
táplálékkiegészítői összeállításához.
Ebben a fejezetben még egyszer látja a nyilakat az egyes összetevőkhöz, a különböző
kategóriák alapján listázva. Minden egyes anyag nyilainak figyelembevételével, minden
genetikailag kiértékelt kategóriában, végül kialakul egy összefoglaló, amelyet az ön kozmetikai
termékei és táplálékkiegészítői összeállításában ajánlott alkalmazni.
Ezek a nyilak jelentik az alapját az ön személyre szabottan összeállított receptúrájához és
biztosítják, hogy a bőr kívülről és belülről is a megfelelő arányban legyen ellátva a fontos
tápanyagokkal.
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KÍVŰLRŐL
Összefoglaló

ALA

ALA

ALA

ALA

ALA

ALA

ALA

ALA

ALA

ALA

ALA

folsav

folsav

folsav

folsav

folsav

folsav

folsav

folsav

folsav

folsav

HS

HS

HS

HS

HS

HS

HS

HS

HS

HS

Kollagén

Kollagén

Kollagén

Kollagén

Kollagén

Kollagén

Kollagén

Kollagén

Kollagén

Kollagén

lutein

lutein

lutein

lutein

lutein

lutein

lutein

lutein

lutein

lutein

lutein

MSM

MSM

MSM

MSM

MSM

MSM

MSM

MSM

MSM

MSM

MSM

Folsav

Hialuronsav

Hyd. kollagén

KÍVŰLRŐL
Összefoglaló

koenzim Q10

CoQ10

CoQ10

CoQ10

CoQ10

CoQ10

CoQ10

CoQ10

CoQ10

CoQ10

CoQ10

napvédelem

Napvéd.

Napvéd.

Napvéd.

Napvéd.

Napvéd.

Napvéd.

Napvéd.

Napvéd.

Napvéd.

Napvéd.

C-vitamin

C vitamin

C vitamin

C vitamin

C vitamin

C vitamin

C vitamin

C vitamin

C vitamin

C vitamin

C vitamin

E-vitamin

E vitamin

E vitamin

E vitamin

E vitamin

E vitamin

E vitamin

E vitamin

E vitamin

E vitamin

E vitamin
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Összefoglaló

ALA

Arachidonsav

Folsav

Hialuronsav

Hyd. kollagén

koffein

ALA

ALA

ALA

ALA

ALA

ALA

ALA

ALA

ALA

ALA

arachidon

arachidon

arachidon

arachidon

arachidon

arachidon

arachidon

arachidon

arachidon

arachidon

folsav

folsav

folsav

folsav

folsav

folsav

folsav

folsav

folsav

folsav

HS

HS

HS

HS

HS

HS

HS

HS

HS

HS

Kollagén

Kollagén

Kollagén

Kollagén

Kollagén

Kollagén

Kollagén

Kollagén

Kollagén

Kollagén

koffein

koffein

koffein

koffein

koffein

koffein

koffein

koffein

koffein

koffein
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Összefoglaló

lutein

lutein

lutein

lutein

lutein

lutein

lutein

lutein

lutein

lutein

lutein

mangán

mangán

mangán

mangán

mangán

mangán

mangán

mangán

mangán

mangán

mangán

Mediterrán
táplálkozás

Med. Er.

Med. Er.

Med. Er.

Med. Er.

Med. Er.

Med. Er.

Med. Er.

Med. Er.

Med. Er.

Med. Er.

MSM

MSM

MSM

MSM

MSM

MSM

MSM

MSM

MSM

MSM

Omega-3

Omega-3

Omega-3

Omega-3

Omega-3

Omega-3

Omega-3

Omega-3

Omega-3

Omega-3

fitoszterol

fitoszterol

fitoszterol

fitoszterol

fitoszterol

fitoszterol

fitoszterol

fitoszterol

fitoszterol

fitoszterol

MSM

Omega 3

fitoszterol
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Összefoglaló

koenzim Q10

CoQ10

CoQ10

CoQ10

CoQ10

CoQ10

CoQ10

CoQ10

CoQ10

CoQ10

CoQ10

szelén

szelén

szelén

szelén

szelén

szelén

szelén

szelén

szelén

szelén

szelén

C-vitamin

C vitamin

C vitamin

C vitamin

C vitamin

C vitamin

C vitamin

C vitamin

C vitamin

C vitamin

C vitamin

D-vitamin

D3 vitamin

D3 vitamin

D3 vitamin

D3 vitamin

D3 vitamin

D3 vitamin

D3 vitamin

D3 vitamin

D3 vitamin

D3 vitamin

E-vitamin

E vitamin

E vitamin

E vitamin

E vitamin

E vitamin

E vitamin

E vitamin

E vitamin

E vitamin

E vitamin

cink

cink

cink

cink

cink

cink

cink

cink

cink

cink

cink

A szépség genetikai tényezői

KOLLAGÉN LEBOMLÁS

KOLLAGÉN TERMELÉS

A BŐR UV-VÉDELME

A BŐR NEDVESSÉGTARTALMA

OXIDATÍV STRESSZ

A Q10 HATÁSA

AZ ÖN SZELÉN SZÜKSÉGLETE

GYULLADÁS REAKCIÓK

AZ ÖN BIOLÓGIAI KORA

AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A MEGOLDÁS

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

AZ ÖN TERMÉKEI
Géntesztje alapján most már az ön génjeire szabhatjuk termékeinket

A MEGOLDÁS

Az ön személyre szabott terméke

Génjeinek elemzése után már ismerjük az ön bőrének egyedi igényeit. Így,
most olyan személyre szabott termékeket hozhatunk létre, amelyek
tökéletesen kiegészítik az ön egyedi genetikai profilját.

BeautyMe

NutriMe Complete

A mikrotápanyagok bekerülhetnek a bőrön át, és
kifejthetik hatásukat. Különböző technológiákat
alkalmaznak a bevitelük jelentős javítására. Bizonyos
hatóanyagokat liposzómákba vagy mikrohordozókba
csomagolnak, így magasabb receptivitást érnek el. Ezen
kívül a BeautyMe jóval nagyobb tápanyagsűrűséget
alkalmaz, mint sok hagyományos kozmetikum.

Néhány mikrotápanyag nem képes bejutni a bőrön
keresztül, ezért hatástalan, ha a bőrre kerül. Ezekben az
esetekben az élelmiszeren át kell felszívódnia, hogy
belülről, a sejtek a bőr vérellátásának révén érhessék el
a sejteket. A mikrotranszporter technológia lehetővé
teszi a tápanyagok lassú felszívódását a bélben, a nap
folyamán. Ez annak biztosítására szolgál, hogy erre
optimálisan egy teljes egész nap álljon rendelkezésre.
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Gen-Serum Day
NAPPALI GÉN-SZÉRUM: A szérum magas szintű, genetikailag módosított, az arcra és a
dekoltázsra ható védő hatású összetevőket tartalmaz. Alkalmazza alapként reggel, és
továbbra is használja kedvenc krémjét, ha tetszik. Alternatívaként használhatja csak a
szérumot.
0.34 ‰

Hialuronsav

1.2 ‰

▲
20 ppm

Hyd. kollagén

90 ppm

koenzim Q10

0.5 ‰

▲
0‰

▲
0.3 %

napvédelem

3%

C-vitamin

1%

▲
0.03 %

▲
0.3 %

E-vitamin

2%

▲

Gen-Serum Night
ÉJSZAKAI GÉN-SZÉRUM: A hathatós szérum a genetikailag módosított regeneratív hatóanyagkoncentrációkat tartalmazza, jellemzően az arcra és a dekoltázsra. Alkalmazza éjszakai
krémként, hogy megvédje és regenerálja bőrét a napi stressz miatt.
70 ppm

ALA

250 ppm

▲
30 ppm

folsav

150 ppm

▲
0.34 ‰

Hialuronsav

1.2 ‰

▲
67 ppm

Hyd. kollagén

300 ppm

lutein

0.02 ‰

▲
0.004 ‰

▲
0.7 %

MSM

3%

C-vitamin

1%

▲
0.03 %

▲
0.3 %

E-vitamin

2%

▲

Gen-Lotion
GÉN-TESTÁPOLÓ: A testápoló nagyobb zsírtartalmú és magában foglal bizonyos, a génjeire
adaptált tápanyagokat, amelyek védik és megújítják bőrét, az egész testén. Lefekvés előtt vagy
a nap folyamán alkalmazza, hogy így segítsen bőrének.
30 ppm

ALA

170 ppm

▲
10 ppm

folsav

100 ppm

▲
0.13 ‰

Hialuronsav

0.8 ‰

▲
20 ppm

Hyd. kollagén

100 ppm

lutein

0.02 ‰

▲
0.004 ‰

▲
0.34 %

MSM

1.5 %

koenzim Q10

0.1 ‰

▲
0‰

▲
0.03 %

C-vitamin

1%

▲
0.3 %

E-vitamin

1%

▲

-

NutriMe Complete
Genetikai tápanyagkeverék, amelyre az ÖN
bőrének szüksége van!

Reggelente csak vegye be ezt a személyre szabott táplálékkiegészítő-keveréket, hogy
egész napon át az ön genetikájának megfelelő arányban legyen ellátva
mikrotápanyagokkal.

Rendeljen most!
€ 3,43.-/nap-tól
€ 324.- 3 hónapra
€ 618.- 6 hónapra

...az ön kapcsolatától
ugyfelszolgalat@genteszt.hu
+36 70 984 9001

...online:
www.DNAnutriControl.com/de/Shop-Page
Az ön receptkódja
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NutriMe Complete
Működése

Mindannyian különbözőek vagyunk. A bőrünk öregedésével összefüggő több mint 20
gén elemzésével, több mint 3 milliárd különböző genetikai profil létezik, és csak az
egyik ilyen profil felel meg önnek. Mindegyik profilnak különböző erősségei és
gyengeségei vannak, és egyedi adagolásra van szüksége a mikrotápanyagokból.
NutriMe Complete - A genetikai profilján alapuló mikrotápanyag-keverék kizárólag arra szolgál,
hogy növelje a veleszületett erősségeit és kompenzálja gyengeségeit. Naponta vegye be a
személyre szabott tápanyag-keveréket, hogy a teste és a bőre megkapja, amire szüksége van.

Tápanyagok belülről
Néhány tápanyag önmagában is bejuthat a bőrbe, ha krémet használ. Más tápanyagokat
azonban belülről kell szállítani, a megfelelő helyre juttatni. Pontosan ezt teszi a termékünk!
Minden szükséges tápanyagot olyan pontos mennyiségben szállít, amennyire a bőrének
szüksége van.

Mikrotranszporterek - Optimális felszívódás a szervezetben
A vitaminok és ásványi anyagok a feldolgozásuk során kis golyócskákba kerülnek, úgynevezett
mikrotranszporterekbe. Ez az eljárás lehetővé teszi a különböző mennyiségű ásványi anyagok
egyszerű csomagolását egyes mikrotranszporterekbe. Egyeseknél a kész keverék több Cvitamin tartalmú mikrotranszportert tartalmaz, míg másoknál magasabb a kálcium tartalmú
mikrotranszporterek száma. Így a célzott keverés segítségével gyorsan és pontosan
elkészíthető bármely tetszőleges mikrotápanyag recept. Ezen felül a mikrotápanyagok a
mikrotranszporterek által alkotott kemény csomagolásnak köszönhetően védettebbek az
oxigén ellen, ami kedvez a szavatosságuknak az oldott mikrotápanyagokkal szemben.
Kérjük, vegye figyelembe: annak érdekében, hogy létrehozzuk az Ön személyre szabott mikrotápanyag keverékét az Ön genetikai profilja alapján,
először szükségünk van az adott gének genetikailag történő tesztelésére. Amennyiben az Ön DNS-mintáját nem kértük el a rendelés időpontjakor, és
nincs a birtokunkban az Ön genetikai eredménye a kiegészítéshez, akkor jogunkban áll, hogy a saját költségünkön elemezzük a géneket, a
megrendelés teljesítése érdekében. A megrendeléssel hozzájárul ehhez a lehetőséghez.

-

-

Optimalizált felszívódás a szervezetben
A mikrotápanyagok megfelelő felszívódása a szervezetben egy összetett témakör,
mivel számos anyag egymás felszívódását gátolja. Ezért kiemelkedő fontosságú, hogy
hogyan, hol és milyen sebességgel kerülnek a mikrotápanyagok az bélrendszerbe.

Standard mikrotápanyagok:
Egymás felszívódását gátolják

-

NutriMe Complete - Optimalizált
felszívódási tulajdonságok

Bizonyos mikrotápanyagok felszívódási
blokádja

Térben elválasztott felszabadítás a
hatékonyabb felszívódás érdekében

Bizonyos
mikrotápanyagok
ugyanazon
csatornákon/folyamatokon
keresztül
szívódnak fel a szervezetben. Jó példa erre a
kalcium és a cink esete. Amennyiben egy
zselatin kapszulában kalcium/cink keverék
kerül bevitelre, mindkét anyag együtt
szabadul fel az emésztőrendszerben. A
bélnyálkahártya ekkor a jellemzően nagyobb
adagokban jelenlévő kalciumot kezdi, egy
korlátozott számban rendelkezésre álló
kalciumcsatornán keresztül felvenni. A cink,
amely ugyancsak ezeken a csatornákon
keresztül szívódna fel, viszont sok esetben
többnyire a bélben marad, míg onnan aztán
felhasználás nélkül távozik. Ezért bizonyos
mikrotápanyagokat nem lehet együttes
formában bevinni. Érdemes tehát odafigyelni
az
olyan
pezsgőtablettákra
és
zselatinkapszulákra, amelyek együttesen
tartalmaznak kalciumot és cinket.

A mikro-transzporterek úgy készülnek, hogy
az egymást blokkoló vagy semlegesítő
anyagok nem kerülnek egy golyócskába. Így
például a kalcium és cink a bélrendszer két
különböző szakaszán kerül felszabadításra.
Ennek az eljárásnak köszönhetően ezek a
mikrotápanyagok mindegyike távol más,
egymást
blokkoló
mikrotápanyagoktól
szívódik fel. Továbbá a folyamatos, de
alacsony
mennyiségű
felszívódásnak
köszönhetően az anyagcsere-mechanizmusok
is kevésbé terhelődnek, ami ellenkező
esetben csak az egyik mikrotápanyag
felvételéhez vezetne.

-

NutriMe Complete - Minden mikrotápanyag optimalizált felszívódása

Mikrotranszporterek - Optimális felszívódás a szervezetben

Az is ismert, hogy egyes tápanyagok elősegítik egymás felszívódását, mert ugyanabból a mikrotranszporterből szabadulnak fel, és ez növeli a mikrotápanyagok felszívódását; ez a helyzet
ismert a D-vitamin és a kalcium esetében is.
Bizonyos zsírban oldódó vitaminok esetén, például az E-vitamin, zsírszállító hordózókra van
szükség annak érdekében, hogy a szervezetben fel tudjanak szívódni. Éppen ezért tanácsos az
E-vitamint tartalmazó készítmények valamilyen zsírtartalmú étellel való bevitele. Ilyenkor az Evitamin feloldódik az ételben található zsírokban és fel tud oldódni a szervezetben. Ezek a
hordozók az E-vitamint órákig is el tudják tárolni, addig, ameddig nem érintkeznek zsírokkal,
vagyis a vitamin fel tud szívódni. Étkezés előtt az Omega 3-zsírsavak vagy a fitoszterolok
feloldódása kisebb mértékben történik.

-

-

NutriMe Complete - Megfelelő ellátás egész
napra
A helytelen adagolás a mikrotápanyagok esetében hamar vezethet a szervezet alul
ellátottságához. Ezért a mikrotápanyag készítmények esetében mindig ajánlott
ügyelni arra, hogy hogyan és milyen ütemben szívódnak fel a szervezetben.

Standard vitaminok:
Túl hamar kerül lebontásra a
szervezetben
Gyors C vitamin lebontás a hagyományos
terméknél
A bevételt követően a test Cvitamin tartalma gyorsan
csökken

NutriMe Complete - Tartós ellátás
ábra: Folyamatos ellátás a
mikrotranszportereknek köszönhetően
A C-vitamin folyamatosan és
kis adagokban kerül a
szervezetbe

OPTIMÁLIS SZINT

OPTIMÁLIS SZINT
Órákkal a bevétel után

Órákkal a bevétel után

A legtöbb mikrotápanyag készítmény vízben
azonnal
oldódik
és
így
az
emésztőrendszerben is egyből felszívódnak
és bekerülnek a véráramba. Ennek van néhány
meghatározó hátránya: a C-vitamin hamar
eltávolodik a szervezetből; 30 perces felezési
idővel a szervezet félóránként veszíti el a
vérben lévő C-vitamin felét. Az egyszerre
bevitt napi 80 miligrammos mennyiségből
már 2 órával később csak kb. 5 mg marad.
További 2 óra eltelte után a C-vitamin szint
kevesebb mint 1 mg-re esik vissza, ami a
hatékony szint alatt van.

-

Mivel a szervezet tehát nagyon hamar
lebontja a C-vitamint, fontos a kis
mennyiségekkel, de folyamatos ellátás. A
mikrotranszportereket
ezért
úgy
fejlesztették ki, hogy a bennük lévő
vitaminokat és ásványi anyagokat egész
napra elosztva adják le a szervezetnek.
Ezáltal a szervezet, bár hamar lebontja a Cvitamint, folyamatosan el van látva az
optimális vitamin mennyiséggel.

-

NutriMe Complete - Egy életre szóló termék,
amely mindig a tudomány aktuális állását
követi
A tudomány területén napról-napra újabb és újabb eredmények születnek a genetika, a
betegségmegelőzés és a mikrotápanyagok témájában. A személyre szabott mikrotápanyagkeverék egy életre szóló készítmény, így képesek vagyunk a keveréket a mindenkori
körülményekhez igazítani, például az évek előrehaladtához vagy az új étrendekhez. Éppen
ezért az egyedi mikrotápanyag szintek megváltozhatnak, így biztosan illeszkednek majd az Ön
új körülményeihez. A mikro-tápanyag-keverék az Ön génjei szerint összeállított készítmény,
amely mindig a tudomány jelenlegi állásához van igazítva.

A termék különböző elemzéseken alapul
A portfóliónkban szereplő különböző elemzések befolyásolhatják az ön személyre szabott
készítményének elkészítését, így tehát nem számít, hogy ön kért-e már analízist példul az
egészséges étkezéshez vagy a sporttevékenységeihez, vagy akár a szoptatáshoz. Minden
elérhető elemzésünk integrálható, extra költségek nélkül.

-

-

NutriMe Complete - Legjobb minőségű
nyersanyagok
A személyre szabott kiegészítők különböző nyersanyagokból állnak, amelyeket a
legmagasabb minőségi előírások szerint választanak ki és dolgoznak fel. Kivételes
figyelmet szentelnek a biohasznosíthatóságra (vagyis figyelembe veszik, hogy milyen
gyorsan és hatékonyan zajlik a mikrotápanyagok felszívódása), beleértve a tisztaságot
és az egyén kompatibilitását.

Biológiai vagy gyógyszeripari források?
A vitaminok és az ásványi anyagok különböző forrásból nyerhetőek, egyrészt a kémai
reakciókból, melyek vitamint tartalmaznak, az ásványi anyagokat és sókat tartalmazó
gyógyszertári készítményekből, másrészt pedig a természetes biológiai forrásokból. Például
növényekből, amelyek a mikrotápanyagok magas koncentrációban megtermelik. Az így kapott
termék egy vitaminokban gazdag anyag lesz. A gyógyszertárilag előállított vitamonik számos
előnnyel és hátránnyal is rendelkeznek. Például sokkal több vitamint tartalmaznak, mint
amennyit a szervezet képes befogadni, ezáltal pedig csökken a tabletta hatékonysága,
szemben a természetesen fellelhető tápanyagokkal. Tiszta vitaminokként vannak előállítva,
így lehetővé teszik a pontos és egyszerű adagolást. Ez azt jelenti, hogy a szintetikus
tápanyagok mennyisége kevesebb, mint a biológiai forrásoké.
A biológiai mikrotápanyagok előnye a gyors felszívódás. A szervezet jobban tolerálja ezeket és
biológiai eredetük miatt természetes alternatívaként tekinthetőek. Hátrány azonban, hogy a
nagyon koncentrált kivonatok is csak kis mennyiségben tartalmazzák az adott vitamint. Ennek
okán nagyobb mennyiségre van szükségünk ahhoz, hogy a szervezet hozzá tudjon jutni a
szükséges vitaminhoz. A tabletta mérete így sokkal nagyobb, kiváltképp, ha többféle vitaminra
és ásványi anyagra van szükség
Az ön személyre szabott mikrotápanyag készítménye ebből a két forrásból építkezik és így lesz
belőle egy termék, amelynek nagy része (körülbelül 80%-a) természetes eredetű forrás. Ez
eredményezi a jobb felhasználhatóságot. A hátránya sajnos pedig, hogy nagy dózisban, napi
szinten kell bevinni a szervezetbe. Néhány gyógyszerészetileg előállított vitamint és ásványi
anyagot is felhasználnak a készítményben (a teljes összetevők kb. 20%-át ezek teszik ki). Így
tehát az Ön személyre szabott mikrotápanyag-készítménye mind a két tápanyagforrást
biztosítja.

-

-

A személyes mikrotápanyag keverék hatása
Az ön mikrotápanyag keveréke számos olyan fontos vitaminból, ásványi anyagból és
nyomelemből tevődik össze, amelyek különböző funkciókat irányítanak a testben. Az
ön génelemzése alapján ezeknek az anyagoknak egy részét fontosabbnak vagy kevésbé
fontosnak értékeljük az ön egészsége számára, és ez alapján végezzük a termék
adagolását.
Itt találja a hatások teljes listáját, amelyeket a tudomány mai állása szerint várhat a
keverékétől:
vas

magnézium
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

hozzájárul a normál kognitív működéshez
hozzájárul a normál energia anyagcseréhez
hozzájárul a normál vörösvértest és hemoglobin képződéshez
hozzájárul a normál oxigénszállításhoz a szervezetben
hozzájárul a normál immunrendszer működéshez
hozzájárul az álmosság-érzet és fáradtság csökkentéséhez
szerepe van a sejtosztódásban

folsav
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

hozzájárul az anyai szövetek növekedéséhez a terhesség idején
hozzájárul a normál aminosav-szintézishez
hozzájárul a normál vérképződéshez
hozzájárul a normál homocisztein-anyagcseréhez
hozzájárul a normál mentális működéshez
hozzájárul a normál immunrendszer működéshez
hozzájárul az álmosság érzet és fáradtság
csökkenéséhez
szerepe van a sejtosztódásban

kalcium
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

hozzájárul a normál energia anyagcseréhez
hozzájárul a normál izomműködéshez
hozzájárul a normál jelátvitelhez az idegsejtek között
hozzájárul az emésztő enzimek normál működéséhez
hozzájárul a normál véralvadáshoz
szerepe van a sejtosztódásban és specializálódásban
szükséges a normál csontok fenntartásához
szükséges a normál fogak fenntartásához

➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

hozzájárul a normál kötőszövet megőrzéséhez
hozzájárul a normál energia anyagcseréhez
hozzájárul a normál idegrendszer működéshez
hozzájárul a normál hajpigmentációhoz
hozzájárul a normál vasszállításhoz a szervezetben
hozzájárul a normál bőrpigmentáció megőrzéséhez
hozzájárul a normál immunrendszer működéséhez
hozzájárul a sejtek oxidatív stressztől való védelméhez

réz

➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

mangán
➤
➤
➤
➤

hozzájárul a normál energia anyagcseréhez
hozzájárul a normál csontok megőrzéséhez
hozzájárul a normál kötőszövet képződéshez
hozzájárul a sejtek oxidatív stressztől való védelméhez

fitoszterol
➤ hozzájárulnak a normál koleszterinszint fenntartásához a
vérben

szelén
➤
➤
➤
➤
➤
➤

hozzájárul a normál spermaképződéshez
hozzájárul a normál hajmegőrzéshez
hozzájárul a normál köröm megőrzéséhez
hozzájárul a normál immunrendszer működéshez
hozzájárul a normál pajzsmirigy működéséhez
hozzájárul a sejtek oxidatív stressztől való védelméhez

A-vitamin
➤
➤
➤
➤
➤
➤

hozzájárul a normál vas anyagcseréhez
hozzájárul a normál nyálkahártyák megőrzéséhez
hozzájárul a normál bőr megőrzéséhez
hozzájárul a normál látóképesség megőrzéséhez
hozzájárul a normál immunrendszer működéséhez
szerepe van a sejtspecializálódásnál

B12 vitamin
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

-

hozzájárul az álmosság érzet és fáradtság
csökkentéséhez
szerepe van a sejtosztódás során
hozzájárul az elektrolit egyensúlyhoz
hozzájárul a normál fogak fenntartásához
hozzájárul a normál energia anyagcseréhez
hozzájárul a normál csontok fenntartásához
hozzájárul a normál idegrendszer működés éhez
hozzájárul a normál izomműködéshez
hozzájárul a normál fehérje szintézishez
hozzájárul a normál mentális működéshez

hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez
hozzájárul a normál idegrendszer működéséhez
hozzájárul a normál homocisztein-anyagcseréhez
hozzájárul a normál mentális működéshez
hozzájárul a normál vörösvértest képződéshez
hozzájárul a normál az immunrendszer
működéshez
hozzájárul az álmosság érzet és fáradtság
csökkenéséhez
szerepe van a sejtosztódásban

-

B2-vitamin
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

hozzájárul a normál energia-anyagcseréhez
hozzájárul az álmosság érzet és fáradtság csökkentéséhez
hozzájárul a normál idegrendszer működéshez
hozzájárul a normál nyálkahártya fenntartáshoz
hozzájárul a normál vörösvértest fenntartáshoz
hozzájárul a normál bőr fenntartáshoz
hozzájárul a normál látóképesség fenntartáshoz
hozzájárul a normál vas anyagcseréhez
hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez

B6 vitamin
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

hozzájárul a normál cisztein-szintézishez
hozzájárul a hormon tevékenység szabályozásához
hozzájárul a normál energia anyagcseréhez
hozzájárul az álmosság és fáradtság csökkentéséhez
hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez
hozzájárul a normál homocisztein anyagcseréhez
hozzájárul a normál fehérje- és glikogén anyagcseréhez
hozzájárul a normál pszichés működéshez
hozzájárul a normál vörösvértest képződéshez
hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez

A-vitamin
➤
➤
➤
➤
➤
➤

hozzájárul a normál vas anyagcseréhez
hozzájárul a normál nyálkahártyák megőrzéséhez
hozzájárul a normál bőr megőrzéséhez
hozzájárul a normál látóképesség megőrzéséhez
hozzájárul a normál immunrendszer működéséhez
szerepe van a sejtspecializálódásnál

C-vitamin
➤ hozzájárul a normál kollagén képződéshez, ami szükséges a
véredények normál
➤ működéséhez
➤ A C-vitamin fokozza a vasfelvételt
➤ hozzájárul a normál kollagén képződéshez, ami szükséges a
normál csontképződéshez
➤ hozzájárul az E-vitamin csökkentett változatának
regenerálódásához
➤ hozzájárul az álmosság-érzet és fáradtság csökkentéséhez
➤ hozzájárul a normál immunrendszer működéshez, intenzív testi
igénybevétel során és után
➤ hozzájárul a sejtek oxidatív stressztől való védelméhez
➤ hozzájárul a normál kollagén képződéshez, ami szükséges a
fogíny normál
➤ működéséhez
➤ hozzájárul a normál immunrendszer működéshez
➤ hozzájárul a normál kollagén képződéshez, ami szükséges a bőr
normál
➤ működéséhez
➤ hozzájárul a normál mentális működéshez
➤ hozzájárul a normál kollagén képződéshez, ami szükséges a
fogak normál
➤ működéséhez
➤ hozzájárul a normál idegrendszer működéshez
➤ hozzájárul a normál energia-anyagcsere működéshez

D3-vitamin
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

hozzájárul a normál kalcium és foszfor felvételhez,
felhasználáshoz
hozzájárul a normál vérben lévő kalcium szinthez
hozzájárul a normál csontok fenntartásához
hozzájárul a normál izomműködés fenntartásához
hozzájárul a normál fogak fenntartásához
hozzájárul a normál immunrendszer működéséhez
szerepe van a sejtosztódás során

E-vitamin: D/DL-alfa-tokoferol
➤ hozzájárul a sejtek, oxidatív stressztől való védelméhez

cink
➤ hozzájárul a normál sav-bázis anyagcseréhez
➤ szerepe van a sejtosztódás során
➤ hozzájárul a normál szénhidrát anyagcseréhez
➤ hozzájárul a sejtek oxidatív stressztől való védelméhez
➤ hozzájárul a normál kognitív működéshez
➤ hozzájárul a normál idegrendszer működéshez
➤ hozzájárul a normál DNS szintézishez
➤ hozzájárul a normál látóképesség fenntartásához
➤ hozzájárul a normál termékenységhez és szaporodáshoz
➤ hozzájárul a makrotápanyagok normál anyagcseréjéhez
➤ hozzájárul a normál bőr megőrzéséhez
➤ hozzájárul a normál vérben lévő tesztoszteron szint
megőrzéséhez
➤ hozzájárul a normál zsíranyagcseréhez
➤ hozzájárul a normál körmök megőrzéséhez
➤ hozzájárul a normál A-vitamin anyagcseréhez
➤ hozzájárul a normál haj megőrzéséhez
➤ hozzájárul a normál fehérje szintézis megőrzéséhez
➤ hozzájárul a normál csont megőrzéséhez

Infó: az Európai Unióban a mikrotápanyagok hatásával kapcsolatos kijelentések szigorú szabályozásnak
vannak kitéve és specifikusan kerülnek engedélyezésre. Ez a lista tartalmazza ennek a terméknek a
megbízható hatásígéreteit. Tanulmányokból származó egyéb hatások az EU szerint még nem rendelkeznek
kielégítő tudományos megerősítéssel és EZÉRT NEM kerülnek felsorolásra ennél a terméknél. Ennek a
terméknek a hatása kizárólag erre a listára korlátozódik. Ennek a elemzéseredménynek semmilyen más
szempontja nem indikálja a termék hatását és semmilyen formában nem színleli, hogy bizonyos génelemzés
eredmények további gyógyhatásokat eredményez ezen a listán felül.

-

Mikrotápanyag

Nappal

Éjszaka

Lotion

Táplálékkiegészítés

Alfa liponsav

-

250 ppm

170 ppm

293 mg

Koenzim Q10

0.5 ‰

-

0.1 ‰

100 mg

Vas

-

-

-

4.9 mg

Folsav

-

60 ppm

30 ppm

183 µg

Hialuronsav

0.6 ‰

0.6 ‰

0.33 ‰

63 mg

Hyd. kollagén

38 ppm

128 ppm

41 ppm

1130 mg

Kalcium

-

-

-

350 mg

Réz

-

-

-

0.28 mg

Lutein

-

0.02 ‰

0.02 ‰

6.8 mg

Magnézium

-

-

-

151 mg

Mangán

-

-

-

4.5 mg

MSM

-

1.3 %

0.63 %

277 mg

fitoszterol

-

-

-

630 mg

Szelén

-

-

-

165 µg

Napvédő faktor

1.1 %

-

-

-

A-vitamin

-

-

-

250 µg

B12-vitamin

-

-

-

0.7 µg

B2-vitamin

-

-

-

0.3 mg

B6-vitamin

-

-

-

0.4 mg

C-vitamin

1%

1%

1%

200 mg

D3-vitamin

-

-

-

8.9 µg

E-vitamin

2%

2%

1%

36 mg

cink

-

-

-

22.3 mg

Rendelés most:
...az ön kapcsolatától
ugyfelszolgalat@genteszt.hu
+36 70 984 9001

...online:
www.DNAnutriControl.com/de/Shop-Page

Az ön receptkódja
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A mikrotápanyag keverékre való hatások
Az ön személyes mikrotápanyag keverékét különböző elemzések és adatok alapján állítjuk
össze. Itt látható, hogy mely tényezők hogyan befolyásolják az ön személyes keverékének
arányait.

MIKROTÁPANYAGOK

ÉLETMÓD KÉRDÉSEK
BEAUTY GENETIKA
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A szépség genetikai tényezői

KOLLAGÉN LEBOMLÁS

KOLLAGÉN TERMELÉS

A BŐR UV-VÉDELME

A BŐR NEDVESSÉGTARTALMA

OXIDATÍV STRESSZ

A Q10 HATÁSA

AZ ÖN SZELÉN SZÜKSÉGLETE

GYULLADÁS REAKCIÓK

AZ ÖN BIOLÓGIAI KORA

AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A MEGOLDÁS

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Ebben a fejezetben további hasznos információkat talál

KOLLAGÉN LEBONTÁS

Az MMP1 gén genetikája
A mátrix metalloproteináz 1 (MMP 1) enzimet ugyanazon gén kódolja a 11. kromoszómá. A
promoter régióban (-1607 pozícióban) gyakran előforduló polimorfizmus növeli a gén
megjelenését több mint kétszeresére [1,3,4]. A polimorfizmus heterozigóta és homozigóta
hordozói megnövekedett MMP1 aktivitást és emelkedett kollagén degradációt mutatnak
(kollagén típusok 1, 2, 3, 7, 8 és 10) [6-12]. Az 1., 2. és 3. kollagén a test kollagénjének körülbelül
90% -át adja, az 1. és a 3. típus pedig a bőrön is megjelenik [2]. A többi kollagenáz MMP8 és
MMP13 is expresszálódik a bőrben és lebontja a kollagént, de ezeknek a géneknek nincsenek
aktivitást fokozó polimorfizmusai, ezért az MMP1 polimorfizmus a bőr kollagéntartalmának
egyetlen releváns polimorfizmusa [4 , 14]. A polimorfizmus kimutatása lehetővé teszi a
kollagenáz aktivitásának felmérését a bőrön.
MMP1 (rs1799750)
ERE

Genotípus
DEL/DEL
G/DEL

X

G/G

NÉP

Eredmény lehetőségek

20% normál kollagén lebontás
47% valamivel gyorsabb kollagén lebontás
33% túl gyors kollagén lebontás

Szakirodalom
Tower GB et al. The 2G single nucleotide polymorphism (SNP) in the MMP-1 promoter contributes to high levels of MMP-1 transcription in MCF-7/ADR
breast cancer cells. Breast Cancer Res Treat. 2003 Nov,82(2):75-82.
Rutter JL et al. A single nucleotide polymorphism in the matrix metalloproteinase-1 promoter creates an Ets binding site and augments transcription.
Cancer Res. 1998 Dec 1,58(23):5321-5.
Fujimoto T et al. A single nucleotide polymorphism in the matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) promoter influences amnion cell MMP-1 expression and
risk for preterm premature rupture of the fetal membranes.
Vincenti MP et al. Transcriptional regulation of collagenase (MMP-1, MMP-13) genes in arthritis: integration of complex signaling pathways for the
recruitment of gene-specific transcription factors. Arthritis Res. 2002,4(3):157-64. Epub 2001 Nov 23.
Tower GB et al. Fra-1 targets the AP-1 site/2G single nucleotide polymorphism (ETS site) in the MMP-1 promoter. Eur J Biochem. 2003
Oct,270(20):4216-25.
Benbow U et al. High levels of MMP-1 expression in the absence of the 2G single nucleotide polymorphism is mediated by p38 and ERK1/2 mitogenactivated protein kinases in VMM5 melanoma cells. J Cell Biochem. 2002,86(2):307-19.
Tower GB et al. Erk 1/2 differentially regulates the expression from the 1G/2G single nucleotide polymorphism in the MMP-1 promoter in melanoma
cells. Biochim Biophys Acta. 2002 Apr 24,1586(3):265-74.
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LUTEIN
A másodlagos fitokémiai lutein gátolja az MMP1 gén expresszióját, és így csökkenti a
kollagenáz aktivitást a bőrön [13.15 és 18]. Az élelmiszer által felszívódó lutein felhalmozódik a
bőrfelületen, ahol az MMP1 gátló hatását kifejti [21]. Annak ellenére, hogy a lutein
permeabilitását a bőrön keresztül nem vizsgálták megfelelően, a bőrtompító hatására 20% -kal
jobb rugalmasságot és több mint 40% -kal jobb nedvességet eredményez 12 hét használat után,
ami bőráteresztő képességre utal [20]
C-VITAMIN
A C-vitamin bőráteresztő, és alkalmazása esetén növeli a "metalloproteináz-1" szöveti
inhibitorának expresszióját, így csökkenti az MMP1 aktivitást [22,24].
E-VITAMIN
Az E-vitamin (alfa-tokoferol) gátolta a protein kináz C-t, amely akár nyolcszorosan is kifejeződik
az életkorban [23]. A csökkent PKC szint viszont csökkenti az MMP1 expresszióját [23,25].
ALA, FITOSZTEROL
Az alfa liponsav és a fitoszterolok blokkolhatják a mátrix metalloproteinázok aktivitását, és így
a kollagén lassú lebomlását [26-31].

Szakirodalom
➤ [1] A Single Nucleotide Polymorphism in the Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1) Promoter Influences Amnion Cell MMP-1
Expression and Risk for Preterm Premature Rupture of the Fetal Membranes: Toshio Fujimoto, Samuel Parry, Margrit Urbanek,
Mary Sammel, George Macones, Helena Kuivaniemi‖, Roberto Romero‖ and Jerome F. Strauss, February 22, 2002 The Journal of
Biological Chemistry, 277, 6296-6302.
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➤ [21] Wingerath T, Sies H, and Stahl W. Xanthophyll esters in human skin. Arch Biochem Biophys 355: 271-274., 1998
➤ [22] Nusgens BV. Topically applied vitamin C enhances the mRNA level of collagens I and III, their processing enzymes and
tissue inhibitor of matrix metalloproteinase 1 in the human dermis. J Invest Dermatol. 2001 Jun;116(6):853-9.
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A kollagén szintézis genetikája
A proláz enzim szintetizálja a szabad prolint, amelyet nyersanyagként használnak a kollagén
szintézishez. A prolintermelés (valamint a prolidáz enzim) a kollagén szintézisének korlátozó
tényezője [1-3]. A koffein a prolidáz enzim potenciális gátlója, így negatív hatással van a
kollagén szintézisére [4]. A citokróm P450-1A2 gén ugyanazt a fehérjét kódolja, mint a koffein
fő törésvonalának (kb. 95% -a) a szervezetben [5-7]. Egy közös genetikai variáció csökkenti
ennek az enzimnek a funkcióját, és a koffein lassúbb lebomlását is eredményezi.
CYP1A2 (rs762551)
ERE

Genotípus

NÉP

Eredmény lehetőségek

X

A/A

41% normál koffein lebontás

A/C

43% valamivel lassabb koffein eltávozás

C/C

16% nagyon lassú koffein eltávozás
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HIDROLIZÁLT KOLLAGÉN
A hidrolizált kollagén kis kollagén fragmensekből állnak, amelyek a bőrön vagy az élelmiszeren
át felszívódnak. Amikor a szervezet észreveszi a kollagén fragmentumok fokozott
koncentrációját, becsapják azt a gondolatot, hogy túl sok kollagént bontanak le. Ennek
eredményeképpen megkezdi a kollagén termelés növekedését. A hidrolizált kollagén bevitele a
bőr kollagén sűrűségének szignifikáns növekedését eredményezte 12 hét alkalmazást követően
[8-11]. A bőrre alkalmazott kollagén erősítheti a szövetet és javíthatja a bőr arcszínét [10-13].
Ezért a hidrolizált kollagén étrendkiegészítők és bőrkrém formájában használható a bőr
kollagén sűrűségének javítására.
C-VITAMIN
A C-vitamin erősen bőráteresztő, és kollagénszintézis-stimuláló hatást fejt ki, ha külsőleg
bőrkeményítő formájában alkalmazzák [14-18]. Itt a C-vitamin lényeges kofaktor a két enzim
számára, amelyek fontos szerepet játszanak a kollagénszintézisben. Egyrészt a lizil-hidroláz a
kollagén molekulák összekapcsolását szolgálja, másrészt a propil-hidroláz segít stabilizálni a
kollagén szálakat [21]. A C-vitamin kollagén termelést fokozó hatását in vitro vizsgálatok
[20,22-26], ex vivo vizsgálatok [27], kontrollált klinikai vizsgálatok [28], kettős vak vizsgálatok
[29,30] és randomizált kettős vak tanulmányok [31]. Itt a kollagén stimuláló hatás a DNSszintre hat [32,33].
FOLSAV
A folsav bőráteresztő és fokozza a prokollagén és a kollagén gén expresszióját, valamint
fokozza a bőr kollagén sűrűségét [19].
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UV VÉDELEM

A bőr UV-védelmének genetikája
Az MC1R gént a melanocitákban fejezzük ki, ezáltal szabályozzuk a melanocortin-1 receptor
termelődését, amely szabályozza a bőr és a haj pigmentációját. Különböző, gyakran előforduló
genetikai változatok befolyásolják a bőrtípusokat, valamint az adott személy biológiai UVvédelmet [13-18].
Az STXBP5L gén specifikus génváltozásokkal rendelkezik, amelyek szintén befolyásolják a bőr
UV-érzékenységét [20].
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A segédanyagok hatása
NAPVÉDELEM FAKTOR
A napvédő tényező olyan anyagokat tartalmaz, amelyek fizikai akadályt jelentenek az UV
sugárzásnak. Ennek eredményeképpen a nap sugarait felszívják vagy tükrözik. Mivel nem
lépnek be a bőrbe, a bőrirritáció nagyon ritka [1,2].
E-VITAMIN
Mivel a szervezet nem képes önmagában E-vitamint előállítani, a táplálékon át kell bevinni
[2,9]. Erős antioxidánsként védi a szövetet a szabad gyököktől és károsítja az UV sugarakat
[2,6,9-11]. Tanulmányok kimutatták, hogy az E-vitamin alkalmazása a bőrön túlzott UVsugárzás esetén jelentősen csökkenti a bőrfelhalmozódást a bőr, a bőrpír, a gyulladás és a
leégés alatt [10].
C-VITAMIN
A C-vitamin és az E-vitamin kombinációja sokkal jobb védelmet biztosított az UV sugárzás ellen
[12]. A 10% tokoferol és 0,3% tokotrienol koncentrációjú bőrkrémek egyszeri alkalmazása
jelentősen csökkentette a fényérzékenységet (UV érzékenység) [6].
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A BŐR NEDVESSÉGTARTALMA

a bőr nedvesség tárolása
A hosszú kollagén szálakon kívül a bőr extracelluláris mátrixa hialuronsavat tartalmaz, amely a
nedvességet tárolja [1,6,9,10], és ezért a bőrbe gyakran injekciózható a szépségklinikákon [2-4].
A hialuronsav felszívódhat az emésztőrendszeren keresztül, majd nagy koncentrációban
halmozódik fel a bőrön. [5].
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STXBP5L (rs322458)
ERE

Genotípus

NÉP

Eredmény lehetőségek

X

A/A

11% jó nedvesség tárolás

A/G

42% mérsékelt nedvesség tárolás

G/G

47% gyenge nevesség tárolás
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A segédanyagok hatása
NEM-MOLEKULÁRIS HIARULONSAV
Ha alacsony molekulatömegű hialuronsavat alkalmaznak a bőrön, beléphet a bőrbe és
visszaállíthatja annak nedvességtartalmát [7]. Ahogy idősödik az egyén, a hialuronsav
koncentrációja csökken a bőrben, ami a bőr öregedésének egyik meghatározó tényezőjét is
fokozatosan csökkenti [7]. A nap UV sugárzása (különösen az UV-B sugárzás) a hialuronsavat
termelő gének (HYAL2 és HYAL3) csökkent expressziójához vezet, és ezzel párhuzamosan
növeli a hialuronsav-lebontó enzimek (hialuronidáz) aktivitását [8, 9].
A káros UV-B sugarakat az MC1R és az STXBP5L gének semlegesítik, ezért ezek a gének szintén
befolyásolják a hialuronsav-egyensúlyt. Azokban az esetekben, amikor a bőrön öregedő UV-B
sugarak nem eléggé semlegesíthetők ezeknek a géneknek a genetikai változatossága miatt, az
elveszett hialuronsav helyettesíthető táplálékkiegészítéssel és krémmel [7,5].
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treatment: double blind, randomized clinical trial of efficacy and safety. Nobile V1, Buonocore D, Michelotti A, Marzatico F.
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OXIDATÍV STRESSZ

Az oxidatív stressz genetikája
A belélegzett oxigén körülbelül 5%-a anyagcserével átalakul szabadgyökökké, például
szuperoxiddá a szervezetben. Ezeknek a káros molekuláknak a védelme érdekében a szervezet
számos olyan enzimet tartalmaz, amelyek a szuperoxidot célozzák és semlegesítik. Az 1., 2. és
3. szuperoxid-diszmutáz enzimek ezt a szerepet töltik be a citoplazmában, a mitokondriában
és az extracelluláris mátrixban [29, 30]. A SOD2 gén általános genetikai változata megzavarja
funkcióit, és fokozza az oxidatív stresszt a mitokondriában [29,30]. A GSTM1, GSTT1 és GSTP1
gének gyakran előforduló genetikai változatai szintén növelik az oxidatív stresszt [30-36]. A
hiányzó genetikai védelmi funkciót legalább részben ellensúlyozhatja az antioxidánsok
fokozott bevitele.
GSTT1 - glutation-S-transzferáz T1 (null allél)
A glutation S-transferázok a májban és limfocitákban fordulnak elő és részesei a test saját- és testidegen anyagok
méregtelenítésének. A GSTT1 gén deléciója által a protein enzimatikus aktivitása csökken, ami a celluláris detoxifikáció
korlátozásához vezet.
ERE

Genotípus

X

NÉP

Eredmény lehetőségek

INS

74% Jó védelem a szabadgyökök ellen

DEL

26% Gyenge védelem a szabadgyökök ellen

Szakirodalom
Sreeja L et al. Glutathione S-transferase M1, T1 and P1 polymorphisms: susceptibility and outcome in lung cancer patients. J Exp Ther Oncol.
2008,7(1):73-85
Funke S et al. Genetic Polymorphisms in Genes Related to Oxidative Stress (GSTP1, GSTM1, GSTT1, CAT, MnSOD, MPO, eNOS) and Survival of Rectal
Cancer Patients after Radiotherapy. Journal of Cancer Epidemiology. Volume 2009 (2009), Article ID 302047.

GSTM1 - glutation-S-transzferáz mu1 (null allél)
A glutation S-transferázok a májban és limfocitákban fordulnak elő és részesei a test saját- és testidegen anyagok
méregtelenítésének. A GSTM1 gén deléció által a protein enzimatikus aktivitása csökken, ami a celluláris detoxifikáció
korlátozásához vezet.
ERE

Genotípus

NÉP

Eredmény lehetőségek

X

INS

56% Jó védelem a szabadgyökök ellen

DEL

44% Gyenge védelem a szabadgyökök ellen
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GSTP1 - glutation-S-transzferáz pi 1 (rs1695)
A glutation S-transferázok a májban és limfocitákban fordulnak elő és részesei a test saját- és testidegen anyagok
méregtelenítésének. A GSPT1 enzimek részesei az endogén metabolitok anyagcseréjének és védik a sejteket hasonlóan, minta
hogyan a GSTM1 és a GSTT1, az oxidatív stresszel szemben.
ERE

Genotípus

X

NÉP

Eredmény lehetőségek

A/A

48% Jó védelem a szabadgyökök ellen

A/G

42% Mérsékelt védelem a szabadgyökök ellen

G/G

10% Gyenge védelem a szabadgyökök ellen
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SOD2 - szuperoxid dizmutáz 2, mitochondriál (rs4880)
SOD2 (szuperoxid-dizmutáz enzim 2), részese a reaktív oxigén molekulák (ROS) lebontásának és így védi a testet az oxidatív
stressztől. Defektusok befolyásolhatják a SOD2 enzim enzimatikus aktivitását, ami korlátozhatja a szabadgyökökkel szembeni
védelmet.
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Genotípus

X

NÉP

Eredmény lehetőségek

C/C

20% Jó védelem a szabadgyökök ellen

C/T

53% Mérsékelt védelem a szabadgyökök ellen

T/T

27% Gyenge védelem a szabadgyökök ellen
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GPX1 - glutatinon peroxidáz (rs1050450)
A GPX gén kódolja a glutation peroxidáz enzimet, amelyek a peroxidok és szénhidrogének csökkentését katalizálja. A GPX ezáltal
aktív szerepet tölt be a test oxidatív stresszel szembeni védelmében.
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Genotípus

X

NÉP

Eredmény lehetőségek

C/C

67% Jó védelem a szabadgyökök ellen

C/T

26% Mérsékelt védelem a szabadgyökök ellen

T/T

7%

Gyenge védelem a szabadgyökök ellen
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A segédanyagok hatása
ALFA-LIPONSAV
Az alfa-liponsav bőráteresztő és helyi hatású, erős antioxidáns. [2]
Ha az étrendből vagy táplálékkiegészítésből származik, az antioxidáns hatása mellett képes
más antioxidánsok, például C-vitamin és E-vitamin [3,5-7] regenerálására. Ezenkívül az ALA
növeli az új kollagén termelését a bőrben, hozzájárulva a bőr feszességéhez [4.9]. Kísérletekben
az arcbőrre alkalmazott 5%-os koncentráció a bőr textúrájának jelentős javulását
eredményezte [10-11].
C-VITAMIN
A C-vitamin bőráteresztő, és külsőleg alkalmazva erőteljes antioxidáns aktivitást mutat [12-16].
Ezenkívül a C-vitamin képes az E-vitamin regenerálására, ezáltal növelve az antioxidáns
kapacitást [17-20].
E-VITAMIN
Az E-vitamin nem csak erős zsírban oldódó antioxidáns, hanem antioxidáns kapacitásai még
hatékonyabbak [25] a C-vitaminnal együtt a folyamatos regeneráció miatt. Akár bőrön vagy
táplálékon át fogyasztva jelentős antioxidáns hatást fejt ki, és fokozottan jobb védelmet
biztosít a bőr UV-sugárzásának hatására [23,24].
CINK ÉS MANGÁN
A cink és mangán ásványok fontos részei az antioxidáns enzimeknek, ezért közvetett
antioxidáns hatásuk van. A legjobb példa az antioxidáns SOD2 fehérje, amely megfelelő
működéséhez mangánt igényel [1.26]. Az ásványi anyagok azonban a bőrön át nem
szívódhatnak fel, ezért táplálékkal vagy táplálékkiegészítők formájában kell biztosítani
[27,28].
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Q10

A Q10-metabolizmus
A Q10 koenzim (más néven ubiquinon) a test által termelődik vagy a bőr és a táplálkozása útján
kerülhet a szervezetbe [1,5-7,18,19]. Egy enzimatikus reakció által az NQO1 enzim átalakítja
aktív ubiquinollá és így megmutatja antioxidatív hatását [16,17,18]. Egy, az NQO1 génben
gyakran előforduló génvariáció zavarja a protein működését és ezáltal zavarja az aktív
ubiquinollá való átalakulást [16,17,18]. A Q10 koenzim ezért csak az NQO1 génben jelenlévő
aktív allél esetében mutat aktív átalakulást ubiquinollá és nyújt ezzel védelmet az oxidatív
stresszel szemben [16,17,18]. Ebből kifolyólag a Q10 koenzim bőrön- illetve táplálkozáson át
történő felvétele kizárólag az NQO1 génben legalább egy aktív allélt hordozók számára
javasolt.
NQO1 - NAD(P)H dehidrogenáz, guinon 1 (rs1800566)
Az NAD(P)H enzim dehidrogenáz, a NQO1 által kódol, egy úgynevezett oxidoreduktáz és a nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD)
oxidációját katalizálja. Az rs1800566 polimorfizmus gátolja az enzimatikus aktivitást és a Q10 koenzim nem, vagy csak lassan,
alakítható át ubiquinollá.
ERE

Genotípus
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C/C

66% Az NQO1 enzim hatékonyan alakítja át a Q10 koenzimet az ubiquinol antioxidánsá.
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30% Az NQO1 enzim csak lassan alakítja át a Q10 koenzimet az ubiquinol antioxidánsra.

T/T

NÉP

4%

Eredmény lehetőségek

Az NQO1 enzim nem tudja a Q10 koenzimet az ubiquinol antioxidánsra átalakítani.
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SZELÉNHÁZTARTÁS

Szelén és a GPX1-gén
A GPX1 gén kódol a glutation-peroxidáz 1 enzimnek, aminek feladata, hogy semlegesítse a
hidrogén-peroxidot [1,4,5]. Egy, az ebben a génben gyakran előforduló polimorfizmus csökkenti
az enzim aktivitását és ezáltal csökkenti az antioxidáns kapacitást [5-8]. Tanulmányok során
kimutatták, hogy génvariáció jelenlétének esetében, a szelén megemelkedett plazmaszintje
képes ismét fokozni az enzim csökkentett aktivitását [9].
GPX1 - glutatinon peroxidáz (rs1050450)
A GPX gén kódolja a glutation peroxidáz enzimet, amelyek a peroxidok és szénhidrogének csökkentését katalizálja. A GPX ezáltal
aktív szerepet tölt be a test oxidatív stresszel szembeni védelmében.
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NÉP

Eredmény lehetőségek

C/C

67% Jó védelem a szabadgyökök ellen

C/T

26% Mérsékelt védelem a szabadgyökök ellen

T/T

7%

Gyenge védelem a szabadgyökök ellen
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GYULLADÁS

Az immunszabályozás genetkája
A TNF-alfa és különböző interleukin immunmodulátorok befolyásolják az immunrendszer
agresszivitását [2-6]. Például a TNF-alfa gén promóterében gyakran előforduló genetikai
variáció a fokozott transzkripcióhoz és ezáltal a gyulladásos reakciók aktiválódásához vezet
[2-6].
IL1RN - interleukin 1 receptor antagonist (rs419598)
Az interleukin 1-es receptor antagonist részese az immunológiai folyamatok szabályozásának és a gyulladás folyamatának. Az
rs419598 polimorfizmus fokozhatja a gyulladás intenzitását, ami fokozott fogágysorvadáshoz vezet. Ezen felül kimutatták, hogy
a C-allél hordozóinál egyben fokozott a titánimplantátum kilökődésének kockázata.
ERE

Genotípus

X

NÉP

Eredmény lehetőségek

T/T

47% Agresszív immunrendszer

T/C

47% Agresszív immunrendszer

C/C

6%

Átlagos immunrendszer
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IL1A - interleukin 1 alfa (rs1800587)
Az interleukin 1 géncsoport a kettes kromoszómán tartalmazza az IL1A és IL1B génjeit. Amennyiben ezeknél a polimorfizmusoknál
(rs1800587 és rs1143634) jelen van a T-Allél, az egy fokozott IL-1-es szintézishez vezet és ezáltal gy fokozott
gyulladáskapacitáshoz.
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40% Átlagos immunrendszer
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IL1B - interleukin 1 beta (rs1143634)
Az interleukin 1 géncsoport a kettes kromoszómán tartalmazza az IL1A és IL1B génjeit. Amennyiben ezeknél a polimorfizmusoknál
(rs1800587 és rs1143634) jelen van a T-Allél, az egy fokozott IL-1-es szintézishez vezet és ezáltal gy fokozott
gyulladáskapacitáshoz.
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Genotípus

NÉP

Eredmény lehetőségek

T/T

5%

Agresszív immunrendszer

T/C
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64% Átlagos immunrendszer
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TNF-α - tumor necrosis factor-a (TNF superfamily, member 2) (rs1800629)
A tumor nekrózis faktor (TNK vagy TNF-a) egy citokinja az emberi immunrendszernek és az immunsejtek aktivitását szabályozza.
A TNF szabályozza az apoptózist, sejtproliferációt, sejtdifferenciálódást és különböző citokinek termelését. Az rs1800629
polimorfizmus erősen fokozott TNFa expresszióhoz, ami által fokozott gyulladáskapacitáshoz vezet.
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NÉP

Eredmény lehetőségek

X
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67% Átlagos immunrendszer
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Szakirodalom
Lakka HM et al. The TNF-alpha G-308A polymorphism is associated with C-reactive protein levels: the HERITAGE Family Study. Vascul Pharmacol.
2006 May,44(5):377-83.
Ferreira AC et al. NOD2/CARD15 and TNFA, but not IL1B and IL1RN, are associated with Crohn's disease. Inflamm Bowel Dis. 2005 Apr,11(4):331-9.
Yong-Hui Yang et al. Genetic polymorphisms of the TNF-α-308G/A are associated with metabolic syndrome in asthmatic patients from Hebei
province, China. Int J Clin Exp Pathol. 2015,,8(10): 13739–13746
E Louis et al. Tumour necrosis factor (TNF) gene polymorphism influences TNF-α production in lipopolysaccharide (LPS)-stimulated whole blood cell
culture in healthy humans. Clin Exp Immunol. 1998 Sep, 113(3): 401–406.

DEMO_ML

Oldal 113 / 121

Különböző anyagok hatása
ARACHIDONIC ACID ÉS OMEGA-3
Az arachidonsav sok állati eredetű élelmiszerben megtalálható, és gyulladásgátló anyagnak
tekinthető. Ennek az az oka, hogy az arachidonsavat a COX-1 és COX-2 enzimrendszerek
átalakítják a PEG2 gyulladás mediátorhoz. Az Omega 3 zsírsav-eikozapentaénsav (EPA) az
arachidonsavval versenyez a COX enzimrendszerekben, és csak a PEG2 gyenge gyulladásos
közvetítővé alakul [1], így csökken a gyulladásos folyamatok aktiválása. Ezért az autoimmun
betegségben szenvedő betegeknél az omega-3 zsírsavakban gazdag étrendet és az
arachidonsavra gyenge etanolt kell adni.
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Telomerhossz és a biológiai életkor
A kromoszóma karok végei - a telomerek -, egy folyamatosan ismétlődő DNS-szekvenciából
(TTAGGG) állnak, amely az öregedési folyamat egyik lényeges tényezője részeként, minden
egyes sejtosztódással lecsökken (4-6). Ha a telomerek túl rövidek lesznek, a kromoszóma végek
összeolvadnak egymással és megszakadnak a sejtosztódási ciklus különböző pontjain [8], és
végül elmúlnak az öregedéskor, ahol már nem teljesítik funkciójukat és károsítják a környező
szöveteket [ 9,10].
A telomeráz egy olyan enzim, amely képes a telomerek meghosszabbítására, vagy fokozatosan
bomlik [11,12], és ezáltal megfiatalítja a szövetet, azonban a telomeráz aktivitás a szövetekben
általában nagyon alacsony [11].
Bizonyos genetikai változatok befolyásolják a telomeráz funkcióját, és a kromoszóma végének
gyorsabb bomlását eredményezik, vagy kölcsönhatásba lépnek bizonyos életstílus
tényezőkkel, ezáltal befolyásolva a telomerázaktivitást [13.16-23]. Például a PPARG gén Alaallél hordozói, akiket mediterrán étrendnek vetnek alá, telomerázaktiváló hatást tapasztalnak
[13]. Az ilyen allél nélküliek esetében a telomeráz nem befolyásolja ezt a fajta étrendet [13].
A BICD1 gén egy adott alléljének hordozói rövidebb telomerek, amelyek összehasonlíthatók a
15-20 évnél idősebbek telomerjeivel [14]. Az aszpirin alkalmazása az rs2242652
polimorfizmussal összefüggésben telomerens-hosszabbító hatást eredményezett [19].
Bár a túl rövid telomerek magasabb biológiai korhatárt határoznak meg, a túl hosszú telomerek
szintén egészségügyi hátrányt okoznak. A tumorképződés során a sejtek gyorsan és
ellenőrizhetetlen módon növekedni kezdenek, és ahogy az öregedő test telomerjei egyre
rövidebbek lesznek, addig az öregedő sejtek bomlanak és szétesnek. Ez a rendszer
megakadályozza a potenciális melanomát. Csak akkor, ha a tumor a telomeráz genetikai
mutáción keresztül aktiválódik, a betegség rákká válik. Ha a telomerek hosszabbak, a sejtek
nagyobb eséllyel rendelkeznek tumor mutációjára és kialakulására, ezért a hosszú telomerek a
rák valószínűségének növekedését okozhatják [20-22]. Emiatt kell elérni a túl hosszú és túl
rövid telomerek közötti jó egyensúlyt.
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TERT (rs2242652)
ERE

Genotípus

NÉP

Eredmény lehetőségek

X

C/C

70% normál telomerhossz

C/T

28% rövid telomerhossz

T/T

2%

rövid telomerhossz

Szakirodalom
Campa D et al. Risk of multiple myeloma is associated with polymorphisms within telomerase genes and telomere length. Int J Cancer. 2015 Mar
1,136(5):E351-8.
Bojesen SE et al. Multiple independent variants at the TERT locus are associated with telomere length and risks of breast and ovarian cancer. Nat
Genet. 2013 Apr,45(4):371-84, 384e1-2.
Pellatt AJ et al. Genetic and lifestyle influence on telomere length and subsequent risk of colon cancer in a case control study. Int J Mol Epidemiol
Genet. 2012,3(3):184-94.

TERT (rs2735940)
ERE

Genotípus

X

NÉP

Eredmény lehetőségek

T/T

29% normál telomerhossz

C/T

47% rövid telomerhossz

C/C

24% rövid telomerhossz

Szakirodalom
Matsubara Y et al. Telomere length of normal leukocytes is affected by a functional polymorphism of hTERT. Biochem Biophys Res Commun. 2006
Mar 3,341(1):128-31.
Ludlow AT et al. Relationship between physical activity level, telomere length, and telomerase activity. Med Sci Sports Exerc. 2008 Oct,40(10):1764-71.
Sheng X et al. TERT polymorphisms modify the risk of acute lymphoblastic leukemia in Chinese children. Carcinogenesis. 2013 Jan,34(1):228-35.
Matsubara Y et al. Coronary artery disease and a functional polymorphism of hTERT. Biochem Biophys Res Commun. 2006 Sep 22,348(2):669-72.

BICD1 (rs2630578)
ERE

Genotípus

X

NÉP

Eredmény lehetőségek

G/G

74% normál telomerhossz

C/G

24% rövid telomerhossz

C/C

2%

rövid telomerhossz

Szakirodalom
Mangino M et al. A regulatory SNP of the BICD1 gene contributes to telomere length variation in humans. Hum Mol Genet. 2008 Aug 15,17(16):2518-23.

PPARG (rs1801282)
ERE

Genotípus

NÉP

Eredmény lehetőségek

X

C/C

86% a mediterrán táplálkozás nincs hatással a telomerhosszra

C/G

12% a mediterrán táplálkozás hosszabbítja a telomereket

G/G

2%

a mediterrán táplálkozás hosszabbítja a telomereket

Szakirodalom
García-Calzón S et al. Pro12Ala polymorphism of the PPARγ2 gene interacts with a mediterranean diet to prevent telomere shortening in the
PREDIMED-NAVARRA randomized trial. Circ Cardiovasc Genet. 2015 Feb,8(1):91-9.
Fitó M et al. Nutritional Genomics and the Mediterranean Diet’s Effects on Human Cardiovascular Health. Nutrients. 2016 Apr 13,8(4):218.
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Különböző anyagok hatása
D-VITAMIN
Egy tanulmány kimutatta, hogy a D-vitamin rendszeres bevétele 16 héten keresztül 19,2% -kal
növelte a telomeráz aktivitást [1]. Noha krém formájában való alkalmazása gyakran ajánlott a
pikkelysömör kezelésére, a D3-vitamin bőr permeabilitásának mértéke még mindig nem
tisztázott. Legalább egy tanulmány nem talált semmiféle megváltozott laboratóriumi
paramétert a D3-vitamin dermális alkalmazásához [2].
Bár ez nem egyértelmű bizonyíték arra, hogy a dermális D3-vitamin nem növeli a bőr telomeráz
aktivitását, nincs elegendő tudományos bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a D3-vitamin ebben
az esetben ugyanazt a telomerázaktiváló hatást fejtette ki, mint a szájon át.
E-VITAMIN & OMEGA-3
A 2014-2014-es tanulmány azt is kimutatta, hogy 9 különböző összetevőből álló mikrotápanyagkeverék (beleértve a D3-vitamint, az E-vitamint és az Omega-3-at) több mint 25%-kal növelte a
telomerázaktivitást [3]. Nem biztos, hogy a benne foglalt D3-vitamin önmagában véve ennek a
növekedésnek tulajdonítható, vagy más komponensek is szerepet játszanak.
GINKGO BILOBA & REZVERATROL
Kimutatták, hogy a ginkgo biloba képes jelentősen növelni a telomeráz aktivitást (a PI3K / Akt
jelátviteli út gátlásával) [25-26]. A rezveratrol hatóanyaga, amely nagy mennyiségben
megtalálható a vörös szőlő (így a vörösbor és a vörös szőlőlé) héjjában, szintén mutatja ezt a
hatást [27-28].
EGCG
A telomeráz aktiváló anyagokkal ellentétben léteznek olyan hatóanyagok is, amelyek
blokkolhatják a telomeráz funkcióját. Az EGCG (epigallocatechin gallát) például a zöld tea
száraz tömegének körülbelül egyharmadát teszi ki, és képes blokkolni a telomeráz funkcióját,
ezáltal megakadályozza a kromoszóma végének kiterjesztését. Bizonyíték van arra, hogy az
EGCG hasznos lehet a rákos sejtek leküzdésében [29-35].
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TANÚSÍTVÁNYOK

Tanúsítvány
Laborunk Európa legmodernebb és legautomatizáltabb laborjai közé tartozik. Számos
igazolással és minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik, amelyek megfelelnek vagy akár meg
is haladják a nemzetközi követelményeket. A különböző üzletágak külön kerülnek
bevizsgálásra, így minden területen a legmagasabb minőséget biztosítjuk.

Az életmód génelemzések elvégzése
ISO 15189 laborunkban való elvégzés által
tanúsítva

Labor rendelkezik az egészségügyi
genetika engedélyével
Engedélyezve az
Minisztérium által
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Osztrák

Génelemzések egészségügyi
interpretációja
ISO 15189 laborunkban való elvégzés által
tanúsítva

Cégvezetés és iroda
ISO 9001 által tanúsítva

Egészségügyi
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfélszolgálat
Kérdései vagy javaslatai vannak?
Az ügyfélszolgálatunk kérdések vagy bármilyen jellegű kérések esetében szívesen áll az Ön
rendelkezésére. A velünk való kapcsolatfelvételnek több módja van.
Az elemzésekkel kapcsolatos egészségügyi kérdéseket csak szakembereinknek áll módjában
megválaszolni és ezért kérjük, hogy ilyen esetben írjon nekünk e-mailt.

➤ ugyfelszolgalat@genteszt.hu
➤ +36 70 984 9001
Csapatunk örömmel várja hívását is. Az ügyfeleink elégedettsége számunkra alapvető szükséglet, ezért
kérjük, hogy elégedetlenség esetén hívjon bennünket; igyekezni fogunk egy kielégítő megoldás
kidolgozásában.
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TECHNIKAI RÉSZLETEK

Az elemzés technikai részletei
Cím

Megállapított elemzési módszerek

Musterstrasse 1
1234 Musterstadt
GERMANY

qRT-PCR, DNS szekvenálás, fragmentumhosszelemzés, CNV assay, GC-MS, Immunocap ISAC,
Cytolisa

Megrendelésszám

Észlelési arány

DEMO_ML

~99%

Születés ideje

Jelentés elkészítve

01/01/1990

07/02/2018

Termékkódok

Aktuális verzió

Y1BEA

V520

Felelős cég

Elemző cég

DNA Plus - Humángenetikai Centrum
Saalachstraße 92
5020 Salzburg, Austria
office@genteszt.hu

DNA Plus - Zentrum für Humangenetik
Georg Wrede Strasse 13
83395 Freilassing
Deutschland

Laborigazgató

Laborvezető

Dr. Daniel Wallerstorfer Bsc.

Florian Schneebauer, MSc.

DEMO_ML

Oldal 121 / 121

JEGYZETEK:

0000000000000

Beauty Sensor
0000000000000

Jane Doe
DEMO_ML

