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VY JEŠTĚ NEUŽÍVÁTE KOENZYM Q10??!! 
ELIXÍR MLÁDÍ NE, ALE DO HROBU POMALEJI. 
Současné vědomosti o procesech stárnutí a metodách zpomalující tyto
procesy je možné (ve stručnosti a výrazně zkráceně) shrnout takto:
• Vyloučit z prostředí zdroje volných radikálů jako kouření, chemicky zpracované potraviny,
znečištění ovzduší atd.
• Užívat doplňky stravy s obsahem Q10, se širokospektrým spektrem antioxidantů, karnosin,
vitamín C, E, bioflavonoidy, karnitin, zinek, chróm, tryptofan a další aminokyseliny, jako
methionin a cystein (nejlepším zdrojem je kolostrum, mlezivo), fosfatidylserin, izoflavony
• Udržovat nenarušenou střevní bakteriální floru (užívání inulinu a acidofilní bakteriální flóru)
• Pravidelně cvičit
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od 1999 samostatně podnikající v oboru mitochondriální a bioregulační medicíny, vlastní
poradna pro mitochondriální a bio-regulační medicínu v Karlových Varech
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