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רקע

חיוניות היא מצב שבו האדם חזק, פעיל ומלא חיים. אובדן מרץ פיזי, 
הידרדרות בחדות המחשבה ובבריאות המינית הינם סימנים נפוצים 

להזדקנות – בסופו של דבר, מה שאנו מכנים אובדן חיוניות.

עם העלייה בגיל, רמות האנרגיה שלנו יכולות לפחות ואנו נוטים 
להתעייף במהירות רבה יותר ולעיתים קרובות יותר, דבר שיכול 

להשפיע על החיוניות הפיזית, המנטלית והמינית שלנו. בשנת 2008, 
סקר נתונים חשף כי 30% מהצרכנים מרגישים עייפים כל הזמן ו- 

50% דיווחו שהם מרגישים עייפים מדי פעם.

חדות המחשבה שלנו מתחילה להידרדר גם היא ושינויים קלים 
מתרחשים בדרך שבה אנו חושבים – נדרש לנו זמן רב יותר לפתור 

בעיות ואנו מתקשים לחשב חישובים, לרכוש מיומנויות חדשות, לזכור 
שמות או אפילו למצוא את מפתחות המכונית. מחקרים הראו כי 

האדם הממוצע חווה הפחתה של 40% עד 65% בממוצע בזיכרון בין 
הגילים 35 ו- 1.80  מחקר אחר הראה כי ההידרדרות המנטלית 

מתחיל בגילים 20 עד 2.30

מחקרים גם הראו כי החשק המיני צונח באופן דרמטי עם העלייה 
בגיל. מחקר אחד הראה כי ל- 68% מהנשים חשק מיני עז סביב גיל 
ה- 30 עד 35 והוא צונח לכדי 23% (צניחה של 66%) לערך לנשים 
בגיל 65 עד 74. גברים באותן קבוצות גיל הראו צניחה מ- 74% ל- 

47% בלבד (צניחה של 36%).3  מחקרים נוספים מדווחים על צניחה 
דרמטית פי כמה בחשק המיני בין אנשים בגיל פחות מ- 40 ואנשים 

מעל גיל 70 – רק אחוז אחד מהנשים ורק שני אחוזים מהגברים מעל 
גיל 70 דיווחו על חשק מיני גבוה עד גבוה מאוד.4,5

בחברה בת זמננו, רבים מאיתנו מסתמכים על פתרונות בזק כדי 
לעבור את היום. ממריצים אלה גורמים לעליות ולירידות חדות ויכולים 
להפוך פחות יעילים עם הזמן, כשהחיוניות ורמות האנרגיה של האדם 

ממשיכות לצנוח עם העלייה בגיל. צרכנים המשתמשים במוצרים 
מסוג זה מתמקדים בתסמינים של הבעיה מבלי להגיע כלל למקורה.

אובדן חיוניות הקשור בגיל

עמוק בתוך כל אחד מהתאים שלנו, "מפעלי כוח" תאיים קטנטנים, 
המכונים מיטוכונדריה, יוצרים את האנרגיה הכימית אשר מתדלקת 

את גופנו. אברונים אלה אינם ישנים לעולם וממשיכים לספק את 
מולקולת האנרגיה ATP, אשר מפעילה את התהליכים התאיים 
בגופנו. עם העלייה בגיל, היעילות, הגודל ומספר המיטוכונדריות 

בגופנו צונח וייצור האנרגיה אינו מסוגל לעמוד בצרכי גופנו. חלק 
מהירידה התלולה ביעילות המיטוכונדריה שלנו קשורה לשינויים 

הקשורים בגיל בביטוי של הגנים. שינויים אלה מופיעים כשינויים אותם 
אנו רואים בדפוסי פעילות של צברי גן נעורים (YGC) הקשורים 
להזדקנות המיטוכונדריה. ביטוי הגנים יכול להיות מושפע על ידי 

בחירות של אורח חיים ותזונה. באמצעות מדע ה- ageLOC, פיתחנו 
הבנה לדרך שבה ה- YGC משפיעים על ההזדקנות. אנו מסוגלים 

לפתח מוצרים אשר תומכים בביטוי בריא של אותם YGC, על מנת 
לסייע לנו לחוש יותר כפי שהרגשנו כשהיינו צעירים. ממצאיו של 

 LifeGen ,מחקר ראשוני שערך השותף הבלעדי שלנו
Technologies, חשף מספר רכיבים פוטנציאליים, שביכולתם 
להתנגד לשינויים הקשורים בגיל בביטוי של מספר קבוצות גנים 

עיקריות הקשורות להזדקנות. אנו מסוגלים לזהות, להתמקד ולאפס 
YGC ספציפיים הקשורות לחיוניות. הנתונים מצביעים על כך 

שיעילות רכיבים תזונתיים משתנה ברקמה, חלק מהרכיבים התזונתיים 
פועלים היטב בשריר, בעוד שאחרים פועלים במיטבם במוח. 

ageLOC Vitality מיוצר בנוסחה הכוללת תערובת רכיבים 
שנבחרה בקפידה, אשר מספקת לכם את יתרונות החיוניות בכל אחד 

משלושת מימדי החיוניות.

VITALITY

עם העלייה בגיל, יכולתו של גופנו ליצור ולהשתמש באנרגיה יכולה 
להדרדר ולגזול מאיתנו חיוניות צעירה. ageLOC Vitality משפר 

את שלושת המימדים של החיוניות – מרץ פיזי, חדות מנטלית ובריאות 
מינית – באמצעות קידום פעילות בריאה של צברי גן הנעורים 

(YGC), הקשורה לחיוניות צעירה. מעצם ההתמקדות במקורות 
 ageLOC Vitality ,הקשורים לאובדן חיוניות עקב העליה בגיל

מסייע לכם להרגיש כפי שהרגשתם כשהייתם צעירים.*
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יתרונות עיקריים

מקדם פעילות YGC•  בריאה, הקשורה לחיוניות צעירה.*

• תומך בשלושת מימדי החיוניות, אשר צונחים בדרך כלל עם העלייה 
בגיל – מרץ פיזי, חדות מנטלית ובריאות מינית.

• מעלה ושומר על רמות האנרגיה הבסיסיות.*

מה הופך מוצר זה לייחודי?

• המוצר היחידי אשר נועד במיוחד להתמקד במקורות לאובדן 
 YGC חיוניות הקשורים לעלייה בגיל ומקדם פעילות בריאה של

הקשורים לחיוניות צעירה.*

  •ageLOC ,בשונה ממוצרים הפועלים על מימד אחד או שניים
Vitality תומך בחיוניות בריאה בשלוש דרכים חשובות: מרץ פיזי, 

חדות מנטלית ובריאות מינית.

• בשימוש מתמיד, מעלה את רמות האנרגיה הבסיסיות, מסייע 
להימנע מעליות וירידות חדות של ממריצים ועודפי סוכר.*

• מכיל תערובת בלעדית ומוגנת בפטנט של רכיבים אשר משפיעים 
באופן שונה על איברים כגון המוח, השרירים והלב.

למי כדאי להשתמש במוצר זה?

נשים וגברים מעל גיל 18, אשר חשו אי פעם עייפות, אובדן חיוניות או 
חוסר יכולת להיות פעילים באופן מלא בחיים, המעוניינים לאפס, 

לשקם ולחדש את החיוניות של גיל הנעורים.

מוצרים משלימים

  •ageLOC -בן הלוויה המושלם ל LifePak®/LifePak® Nano
Vitality, כיוון שלביטוי גנים אופטימלי, נדרשות תזונה טובה והגנה 

 ,LifePak®/LifePak® Nano .DNA -על המיטוכונדריה ועל ה
בזכות הנוסחה התזונתית המעולה והטווח הרחב של נוגדי חימצון, 

מספק רכיבים תזונתיים והגנה על המיטוכונדריה מרדיקלים 
חופשיים, על מנת להאט את הצטברות הנזק למיטוכונדריה ולגנים 

ולהפחית את השפעות ההזדקנות. יחד, ageLOC Vitality ו- 
LifePak®/LifePak® Nano משיבים ביטוי גנים צעיר ומספקים 
הגנה נוגדת חימצון אולטימטיבית, המסייעת להשיב לגוף חיוניות 

של גיל הנעורים.*

  •ageLOC בשילוב עם - Pharmanex® מוצרי הפתרון מבית
 Energy -ליתרונות ממוקדים. לאנשים המשתמשים ב Vitality

 ,ageLOC Vitality -מומלץ לעבור להשתמש ב Formula
לטווח רחב יותר של יתרונות. 

מוצרי ™ageLOC לטיפוח העור•  – מוצרים נלווים מעולים ל- 
ageLOC Vitality, כיוון שאיפוס ה- YGC מבחוץ ומבפנים 

מספק שילוב יפהפה של מראה צעיר וחיוניות צעירה.

שאלות נפוצות

?ageLOC Vitality כיצד פועל

ageLOC Vitality מיוצר על פי נוסחה הפועלת על המקורות 
לאובדן חיוניות הקשורים בגיל. באמצעות תמיכה בביטוי בריא וצעיר 

של ה- YGC הקשורים במיטוכונדריה, הוא מקדם פעולה אופטימלית 
של המיטוכונדריה, על מנת לסייע לתאים לייצר אנרגיה ביעילות רבה 

יותר. תערובת ה- ageLOC Vitality הייחודית והמוגנת בפטנט 
משפרת שלושה תחומים עיקריים של חיוניות – מרץ פיזית, חדות 

מנטלית ובריאות מינית.

במה שונה ageLOC Vitality ממשקאות אנרגיה או תוספי אנרגיה 
טיפוסיים?

בשונה ממוצרים רבים הקיימים כיום בשוק, ageLOC Vitality אינו 
מיועד לספק שיפור או המרצה מהירה. הוא נועד להעלות ולשמור על 
רמת האנרגיה הבסיסית של האדם לטווח הארוך ולשמור על העלייה 
הכללית בחיוניות. הדבר מסייע לאנשים להימנע מהעליות והירידות 

החדות של תוספים ומשקאות עתירי קפאין וסוכר.

?ageLOC Vitality באיזו מהירות אהנה מהיתרונות של

ageLOC Vitality איננו מריץ. בשימוש קבוע, הוא מיועד להעלות 
 ageLOC את הרמות הכלליות של החיוניות. כאשר אנשים נוטלים

Vitality על פי ההנחיות, הם אמורים להבחין ביתרונות תוך שבועיים 
עד ארבעה שבועות.

?ageLOC Vitality מה אמורים להרגיש כאשר לוקחים

כאשר לוקחים ageLOC Vitality באופן סדיר, היתרונות הניכרים 
לעין כוללים שיפור בסיבולת וביכולת הפיזית, שיפור החדות המנטלית 

או החדות המחשבתית והבריאות המינית.

?ageLOC Vitality האם ישנם אנשים שלא מומלץ להם לקחת

ageLOC Vitality מכיל תערובת של פירות ורכיבים תזונתיים 
שמקורם בצומח, אשר נחקרה היטב והיא בטוחה לשימוש ומתאימה 
לבוגרים בריאים. השימוש ב- ageLOC Vitality יחד עם תרופות 

מרשם לא נבדק, אך מחקרים של גוף בלתי תלוי אודות הרכיבים 
הבודדים מספקים תובנות רבות-חשיבות לרופאים הבאים לייעץ 

למטופליהם. אנשים אשר נוטלים תרופות מדללות דם (כגון מינונים 
 ,MAO גבוהים של אספירין), תרופות נוגדות סוכרת, מעכבי האנזים
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תרופות לטיפול בלחץ דם, תרופות לדיכוי המערכת החיסונית או כל 
תרופה אחרת – מומלץ שיוועצו ברופא לפני תחילת השימוש בכל 

תוסף תזונה. יש להפסיק את השימוש במוצר שבועיים לפני ואחרי 
ניתוח. יש להודיע לרופא לפני הניתוח אם האדם ממשיך ליטול את 

התוסף במהלך השבועיים הללו.

אופן השימוש

מינון מומלץ: יש לקחת שלוש (3) כמוסות פעמיים ביום. ניתן לקחת 
עם או ללא אוכל. אין לעבור את המינון של שש (6) כמוסות ביום. מינון 
חלופי: לקחת שש (6) כמוסות פעם ביום, כדי להתחיל את היום במרץ 

או להתגבר על ירידה חדה בחיוניות בשעות אחר הצהרים.
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רכיבים

מספר המנות בקופסה - 60 מנה = 3 כמוסות  

מספר המנות ביום = 2

תערובת ageLOC™ Vitality    1135 מ" ג

 ,(Cordyceps sinensis [Berk.] Sacc) פטריית קורדיספס סיני
תמצית מיץ רימונים (Punica granatum), מיצוי שורש ג'ינסנג 

(Panax ginseng) אסיאתי

משקל נקי 109 גרם משקל כל כמוסה 605.6 מ"ג  

רכיבים נוספים

תאית מיקרוקריסטלית, כמוסה (ג'לטין, דו-תחמוצת הטיטניום), 
חומצה סטארית, דו-תחמוצת הצורן.

אזהרות

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. נשים בהריון, נשים מניקות ואנשים 
הנוטלים תרופות מרשם – יש להיוועץ ברופא לפני תחילת השימוש 
במוצר. אין להשתמש אם אטם הביטחון שבור או חסר. עשוי להכיל 

סויה ובוטנים. יש להשתמש אך ורק על פי ההנחיות.

הבטחות היצרן

למוצר לא הוספו סוכרים, מלחים, חיטה, שמרים או מוצרי חלב.

אינו מכיל חומרים משמרים.


