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Как да забавим 
стареенето

Остаряването е процес, при който намалява способността на тялото да функционира
оптимално, поради възпрепятстване на разнообразните биологични процеси.

Има много фактори, които влияят на скоростта на нашето остаряване. Хубавата новина е, че
можем да повлияем на тази скорост и да намалим нашата биологична възраст спрямо
нашата хронологична.

Ежедневните ни избори могат да окажат влияние върху качеството ни на живот.
Това е целта – не да спрем остаряването, а да се съсредоточим върху изборите, които ни
карат да се чувстваме максимално добре в тялото си.

Фактори, които влияят върху скоростта на стареенето:

 Геномна нестабилност вследствие увреждане на ДНК
 Износване на защитните накрайници на хромозомите, наричани теломери
 Промени в епигенома, контролиращ кои гени се включват и изключват
 Митохондриална дисфункция
 Натрупване на сенесирали зомби клетки, които водят до възпаление на здравитe
 Променена междуклетъчна комуникация и прозводство на възпаляващи молекули
 Стрес, негативни мисли и емоции
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Какво можем да направим, за да 
намалим биологичната си възраст

Намален калориен 
прием

Спазване на 
периодично 
гладуване, 

разтоварване, 
детокс 

Ограничен прием 
на захар и 
изкуствени 

подсладители

Изобилие от храни, 
богати на ензими :

 сурови плодове
 сурови зеленчуци
 сурови ядки и

семена
 ферментирали

храни
 кълнове и поници
 мед
 пчелен прашец

Меню с 
преобладаваща 

цялостна 
растителна храна

Ограничен прием 
на сол, алкохол, 
никотин, кофеин

Прием на храни, 
богати на:

 ресвератрол
 метионин
 витамини от

група В
 фолиева киселина
 цинк
 селен
 витамини А,С, Е.

Избягване на 
наситени 

животински 
мазнини, 

трансмазнини и 
хидрогенирани 

мазнини

Оптимизиране 
производството на 

хидрохлорна 
киселина за 
пълноценно 

храносмилане
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Какво можем да направим, за да 
намалим биологичната си възраст

Излагане на ниски 
и високи 

температури –
сауна, контрастен 

душ, плуване в 
студена вода

Пълноценен 
достатъчен сън

Намаляване на 
токсичния товар 

Управляване на 
стреса

Емоционална 
интелегентност

Внимание към 
излагането на 

радиация:
 ултравиолетови 

лъчи
 електромагнитно 

излъчване

Прекарване 
време на чист 

въздух и 
висока 

надморска 
височина

Редовно и 
умерено 

движение
 Естествено 

движение
 Мобилност
 Кардио
 Сила

Усещане за 
споделеност, 

принадлежност, 
обич, приятно 

общуване.


