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Aliaţii sănătăţii şi frumuseţii

Cu toate că nutriţia bună este fundamentală sănătăţii, 
mulţi oameni nu ajung să consume doza recomandată 
de vitamine şi minerale pe care şi-o propun, ceea ce 
se datorează în mare masură lipsei de exerciţiu fizic şi 
alegerilor alimentare proaste. 

În comparaţie cu alimentaţia de la începutul 
secolului, concentraţia de vitamine şi minerale din hrană 
a scăzut, consecinţă a industrializării acesteia şi a sărăcirii 
solului.

Întrucât multe boli cronice sunt rezultatul a ani de zile 
de alimentaţie deficitară, sănătatea poate fi restabilită 
mai repede dacă folosirea de suplimente alimentare 
provin dintr-o sursă sigură şi ecologică. 

Multe studii au arătat că o alimentaţie chiar şi 
variată, nu poate asigura în condiţiile actuale, aportul 
de vitamine şi minerale recomandat. În realitate, 
suplimentele alimentare sunt necesare pentru a face faţă 
nevoilor crescute ale sarcinii, activităţii sportive, unui 
episod infecţios, folosirii anticoncepţionalelor, stresului, 
prevenirii bolilor degenerative legate de îmbătrânire etc.

Suplimentele sunt astfel indispensabile, iar acest 
lucru este cunoscut de multă vreme ca de exemplu: 
•vitamina K se administrează sistematic  tuturor nou-
născuţilor (pentru a se evita riscul de boală hemoragică) 
•vitamina D se recomandă copiilor (pentru a evita 
rahitismul) 
•60% din populaţie este suplimentată cu iod prin 
intermediul sării de bucătărie 
•fierul este elementul pe care majoritatea femeilor îl iau 
în timpul sarcinii.

 Există 6 elemente nutritive importante: carbohidraţii, 
proteinele constituite din aminoacizi, grăsimile, 
mineralele, vitaminele şi apa, toate necesare pentru 
sănătatea şi funcţionarea organismului, generarea 
energiei vitale şi procesul de evoluţie al celulelor.

Vitaminele au în compoziţie o grupă importantă 
cu efect antioxidant care au un rol esenţial în protecţia 
ţesuturilor şi opresc formarea radicalilor liberi, iar aceştia 
sunt: vitamina A, C şi E. Vitamina A naturală este necesară 
pentru piele şi ţesuturi sănătoase, menţine pielea moale 
şi suplă, ajută la vindecarea rănilor, arsurilor, ulceraţiilor, 
unor tipuri de infecţii, menţine ochii sănătoşi, iar studiile 
recente arată că această vitamină A inhibă melanoamele, 
o formă posibil fatală a cancerului de piele. 

Vitamina C naturală este importantă pentru o piele 
sănătoasă, este vitală pentru producerea de colagen, 
reface şi ajută ţesuturile, creşte imunitatea, ajută la 
sănătatea gingiilor etc. Vitamina E naturală este un 
puternic antioxidant ce se opune îmbătrânirii premature, 

ajută la vindecarea multor afecţiuni ale pielii, reduce 
procesele inflamatorii etc.

O altă grupă importantă pentru organism este grupa 
proteinelor; sistemul digestiv discompune proteinele din 
alimente în aminoacizi. Există 2 tipuri de aminoacizi: 
•neesenţiali- pe care organismul îi poate fabrica 
•esenţiali- pe care organismul nu îi poate produce. 

Aceştia se obţin printr-o alimentaţie sănătoasă şi 
variată. Rolul acestor aminoacizi este important pentru 
tratamentul afecţiunilor cardiace, pentru menţinerea 
şi refacerea muşchilor, tendoanelor, ligamentelor, 
organelor, glandelor dar şi a pielii, unghiilor şi părului.

Cu puţine excepţii, adică vitamina D şi K, organismul 
nostru nu are capacitatea de a produce vitamine, astfel 
pentru a ne menţine sănătoşi, trebuie să ne asigurăm 
aportul de suplimente alimentare. Mineralele sunt 
prezente în organism în cantităţi mici, în total, ele 
reprezintă doar 4% din greutatea corporală. Aceste 
substanţe anorganice sunt esenţiale pentru o multitudine 
de procese vitale.

Cu trecerea timpului, stilul de viaţă şi experienţele 
personale încep să se vadă pe faţă şi pe corpul nostru. 
Deşi pielea îmbătrâneşte într-un mod constant, efectele 
cele mai vizibile încep să apară după vârsta de 45 de ani. 

De la această vârstă un rol negativ pentru organism 
este reducerea de estrogen la femei care duce şi la 
pierderea fibrelor din piele şi a colagenului. 

De aceea, suplimentele alimentare, hidratarea, 
mişcarea, detoxifierea şi gândirea pozitivă acţionează 
benefic asupra noastră, iar dacă vom apela şi la 
produse naturale pentru uzul cutanat, atât pentru 
îngrijire personală, produse pentru îngrijire specifică 
(îmbătrânirea prematură) pentru îngrijirea intensivă a 
tenului şi a corpului, cu siguranţă vom obţine rezultate 
benefice şi numai că ne vom simţi dar vom arată la fel 
de bine!

În concluzie, nu există niciun secret pentru a avea 
o piele sănătoasă şi tânără, simpla folosire de produse 
naturale poate determina rezultate uimitoare. 
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