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A New York Times bestseller szerzője, Joe Chang az öregedésgátlás titkait tárja fel
új könyvében, amelyet hamarosan bemutatnak.
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Harmincévnyi akadémiai kutatás eredményeképpen Joe
Chang tudós csapatának sikerült kifejleszteni egy módszert
az öregedés genetikai szinten történő mérésére, s annak
befolyásolására. Megcáfolta azt a korábbi tézist, amely
szerint egyetlen gén felelős az öregedésért. Kutatásainak
köszönhetően sikerült beazonosítania és elkülönítenie az
öregedésért felelős géncsoportokat - állítja a szerző legújabb
könyvében, amely Az öregedés mítosza: a fiatalos külső és
közérzet titkainak feltárása címmel jelent meg.

Pajzsmirigy kivizsgálás
Hormonvizsgálat, ultrahang,
citológia azonnali eredménnyel.
www.konzilium.hu

Horkolás ellenszere
Asonor - a legjobb horkolás
ellen. Javítson még ma
életminőségén!

A fiatalság forrásának kutatása évszázadok óta folyik. A
www.Horkolas-Horkolni.hu
napjainkban alkalmazott legfontosabb tudomány lényege a
megelőzés és az öregedésgátlás. Az utóbbi évtizedekben
néhány példa nélkül álló, figyelemre méltó tudományos
kutatás feltárta az öregedés titkait, ami lehetővé tette a tudósok számára, hogy kulcsfontosságú
eredményeket hozzanak napvilágra az öregedésgátlás területén. Míg azonban a szakemberek nagy
része számára az öregedés jeleinek tüneti kezelése a cél, addig a Joe Chang által kifejlesztett új
technológiának köszönhetően az öregedést konkrétan befolyásoló géneket, azok forrásánál veszik
célba.
Joe Chang merőben új megközelítése arra fókuszál, hogy befolyásolja a génexpressziót,
visszanyerve a szervezet fiatalkori egyensúlyát. Jelenleg több mint 75 tudós és munkatárs folytatja a
létfontosságú munkát a Utah állambeli Provoban működő anti-ageing laboratóriumban annak
érdekében, hogy beazonosítsák a konkrét, működő génkészleteket, amelyek felelősek nem csak a
bőr, hanem minden testrész fiatalos tulajdonságaiért.
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Joseph Chang számos, többszörösen méltatott cikket, ismertetést és könyvet publikált a gyógyszertan
és a táplálkozás-tudomány területén azalatt a 18 év alatt, amelyet az egészség-iparban eltöltött.
Tudományos munkatársként dolgozott a Johns Hopkins Egyetem Higiéniai és Közegészségügyi
Továbbképző Intézetében.

Recommend
Confirm

Kinyomtatom •

2030-ra duplaennyi embert fenyeget az elbutulás
további híreink »

You recommend Megcáfolták, amit korábban tudtunk az
öregedésről. · Add Comment · Insights · Error
You and 11 others recommend this.11 people recommend this. · Add
Comment · Insights · Error

Elküldöm

0

Tweet

0

Őszintén az érszűkületről

Amiről a gyógyszergyárak nem szívesen beszélnek.
Tovább!
www.impulsermagazin.com/érszűkület

Nőgyógyászati szűrések

Egyszerűtől az alapos kivizsgálásig Válassza a
szakértő biztonságát!

HASZNOS TANÁCSOK

szures.G1Intezet.hu

Herpesz?

A rák is megelőzhető. De hogyan?

Volt. Nincs!
www.MedicPoliklinika.hu/Herpesz

H1N1: átverés volt-e a világjárvány?

Rákbetegeknek
Ne adja fel, vegye kezébe sorsát! Rákgyógyítás 21.
századi módszerrel
molekularis-diagnosztika.hu

Mellrák: szűrjünk vagy inkább ne?
Terítéken a férfi. Spermabankban jártunk
Nagyító alatt az ember: mi derülhet ki?
Alkoholproblémák: mikortól nagy a baj?
tovább »

HIRDETÉS
Pajzsmirigy kivizsgálás
Hormonvizsgálat, ultrahang, citológia azonnali
eredménnyel.

APRÓHIRDETÉSEK

www.konzilium.hu

ÁLLÁSOK

Műszaki Vizsga Online

Playstation

Planner

Apró betű és egyéb költségek nélkül 24.290Ft-tól
garantáltan 1óra alatt

Konzol, videogames

Synchronex Consulting Kft.

autohelpcentrum.hu/muszaki_vizsga

---= = = XGD3 DVD ÍRÓ (LITE-ON)= = = --

NPI Buyer

Itt a magánbiztosítás?

Synchronex Consulting Kft.

Konzol, videogames

Újdonság az egészségbiztosításban Megszűnhet a
várólista, sorbanállás

Buyer

www.assure-man.hu

Tonert, tintapatront veszek

Synchronex Consulting Kft.

Hardver

Őszintén az érszűkületről

Szórólap-osztogatás Diákmunka

Dell, Hp, Ibm, Fsc számítógépek és tft...

Prohumán

Hardver

English and German speaking 2nd Level...

Minden PSP-re van megoldás!!!

CPL Jobs Kft.

Amiről a gyógyszergyárak nem szívesen beszélnek.
Tovább!
www.impulsermagazin.com/érszűkület

Konzol, videogames

VIDEÓK
tovább az apronet.hu-ra »

tovább a jobline.hu-ra »

HVG HIRDETÉSFELHŐ

Fenntartható gazdálkodás ÉnIrodám üzleti csomag
Egészségügyi állások Lépj a következő szintre!

Flottakedvezmény 1 autóra
"Ön ugyanazt mondja,

"Senki nem akarja

mint a fasiszták!"

magát bántani!

további videók »

HVG ONLINE CSOPORT HÍREI

http://hvg.hu/egeszseg/20120412_oregedes_uj_konyv#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2012_4_12[4/12/2012 3:10:17 PM]

(1) Egészség: Megcáfolták, amit korábban tudtunk az öregedésről - HVG.hu

Nem számít lopásnak az adatok letöltése
techline.hu

Megugrott a munkanélküli segélyt kérők száma
Amerikában
hvg.hu

Grafikon: vasúti személyszállítás
Magyarországon
automenedzser.hu

Erre van pénz: 2016-ra elkészül az új nemzeti
stadion
ecoline.hu

Réthelyi a Schmitt-ügyről: "rendben volt" a
Semmelweis döntése
eduline.hu

Megváltozott munkaképességű személyek: mikor,
mennyi jár?
adozona.hu

híreink RSS csatornái »

FOGYÓKÚRA
Agysejtjeink miatt hízunk el
Szegedi tudósok keresik az elhízás ellenszerét
Kik a legkövérebbek és miért?
Fogyjunk, de hogyan?
Könnyű fogyás: csodák pedig nincsenek?
Az éjszakai nassolók jobban híznak
Fogyókúrák: milyen betegségeket szedhetünk
össze?
tovább »

URLGURU.HU
Bogád - Hús Kft.
Monaco Klíma
Vicces sms, humoros üzenetek, sms, SMS,
poénok, viccek, vicc, humor, sms porta,
tutilapok.hu
Horvátországinfó.hu - minden, ami Horvátország
Branyiczky Rita (BraRit) irkái
még több link »

TIPPEK
Webpromóció
HVG-ORAC Jogkódex
HVG-ORAC Könyvek
Antikva
www.laptop.hu
Jogszabályok és céginformáció
Jobline - Állás

http://hvg.hu/egeszseg/20120412_oregedes_uj_konyv#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2012_4_12[4/12/2012 3:10:17 PM]

(1) Egészség: Megcáfolták, amit korábban tudtunk az öregedésről - HVG.hu

ELÉRHETŐSÉGEK
Telefonszámunk:
+36 1 436 2000
Terjesztés HVG Kiadó Zrt.:
+36 1 436 2045
ugyfelszolgalat@hvg.hu
E-mail címünk:
A hvg.hu szerkesztősége:
hvg.hu@hvg.hu

OLDALUNKRÓL

ROVATOK

A HVG CSOPORT OLDALAI

Impresszum

Itthon

Jobline

Adatvédelem

Világ

Autómenedzser

Írjon nekünk!

Gazdaság

Adózóna

RSS hírek

Tech

Ecoline

Kiadványok és szolgáltatások

Panoráma

Techline

Hirdetési információk

Sport

Medizóna

Vélemény

Eduline

Cégautó

URLguru

Vállalkozás

Aprónet

Egészség

Zöldtér

Karrier

Hírszerző

A HVG Hetilap
szerkesztősége:
hvg@hvg.hu
Szerkesztőségeink címe:
1037 Budapest
Montevideo utca 14.

Ingatlan
Élet + Stílus
Nagyítás

© Minden jog fenntartva! 2009 - 2012 HVG Kiadó Zrt.

http://hvg.hu/egeszseg/20120412_oregedes_uj_konyv#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2012_4_12[4/12/2012 3:10:17 PM]

