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Önálló Testszerviz Extra
Termékcsalád
Mindenből a legjobbat!
A Testszerviz egyik legfontosabb alapelve – „Adjuk a testnek, ami
szükséges és nem adjuk, ami nem szükséges!
Burget Péter vagyok a Testszerviz ügyvezetője és megalapítója.
A célom mindig az volt, hogy segítsek a helyes életmódhoz illeszkedő termékeket összegyűjteni és ajánlani azoknak, akiknek nem
mindegy mi van a címkén.
A fenti elv alapján válogatom és keresem, kutatom évek óta azokat a termékeket, amiket jó szívvel ajánlok ügyfeleinknek, barátainknak és vásárlóinknak. Hol megtalálom a megfelelőeket, hol
nem. Volt olyan, hogy rábukkantam valami különlegesen jóra és
egyszer csak nem lehetett már rendelni, a beszállító eltűnt. Máskor egy kiváló termék összetétele megváltozott, más lett az íze,
belekerült olyan összetevő, amit nem szerettem volna. Olyan is
előfordult, hogy a nagy keresletre való tekintettel a partner egyik
napról a másikra jelentősen emelte az árat, amit már nem tartottam elfogadhatónak.
Szóval sok kiszámíthatatlan dologgal kellett szembe néznem úgy,
hogy mindig ragaszkodtam a minőséghez, jó árhoz és ügyfeleink
elvárásaihoz.
Ebből az állandó bizonytalanságból most elegem lett.
Létrehoztam a Testszerviz Extra Termékcsaládot!
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A kollagén
Mostanában sokat hallunk a kollagénről. Főleg a nők. A marketing
arról szól, hogy feszesebb legyen az arcbőr, rugalmas a fenék,
megfiatalodó testtájékok, eltűnő narancsbőr.
Ebben a rövid olvasni valóban megvilágítjuk a kollagénről feltétlenül szükséges tudnivalókat!
A szervezetünkben testünk tömegének kb. 7%-a kollagén. (Ez egy
80 kilós embernél 5.5 kiló körüli.)
A kollagén a test alapvető alkotóeleme, úgy is mondhatnánk,
hogy testszövet háló. Ez a rendkívül rugalmas szövet adja a test
alapvázát. A kollagén alkotta hálótól rugalmas a test, erősek a
csontok, az ízületek.
A kollagén elsősorban nem egy szépségipari termék, hanem a jó
fizikai állapot alapja. Nélküle a bőr tényleg ráncos lesz, a csontok
nem kellően erősek, az ízületek pedig rugalmatlanok.
A szervezet 40 éves korig kellő mennyiségben tudja ezt előállítani.
40 év felett a test kollagéntermelése csökkeni kezd, így elengedhetetlen a kollagén fogyasztás, hogy az idősödő test megkapja a
számára szükséges mennyiséget.
Mi az igazság? Tényleg csak a nőknek kell 40 felett? Tényleg csak
arra jó, hogy feszesebb legyen a bőrünk? Ha egészségesen táplálkozom akkor nem is kell a kollagén pótlással foglakoznom?
Egyáltalán miért jó a kollagén nekem, miért szükséges?
Ezekre a kérdésekre adjuk meg neked a válaszokat ezzel a kis
írással.
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Mi a kollagén?
Testünk 19% fehérje. Ennek a 19% fehérjének a 30-40%-a kollagén, ami egy különleges fehérje.
Mint láthatod, elég nagy mennyiségben van a szervezetben és
fontos a szervezet számára.
Minél több kollagén van a testedben, annál jobb a rugalmasság,
tartósabb a fiatalság és jobban bírod a terhelést.

Mit csinál a kollagén a
szervezetben?
A kollagénnek nagyon sok fontos szerepe van a testünk működésében.
A csontok és a fogak keménységét és szilárdságát a kalcium alkotja. Na de mi köze ennek a kollagénhez? Az, hogy a csontok és
fogak alapját, egy könnyű, nagyon erős, kollagénből szőtt háló
alkotja. Ennek a hálónak a réseibe tud lerakódni a kalcium.
Ha nincs kellő mennyiségű és minőségű kollagén a testben akkor a csontok és fogak erőssége, rugalmassága csökken, gyorsan
elöregszenek, megjelenik a csontritkulás, fogszuvasodás.
Az ízületi porcok, szalagok, és ízületi tok rugalmasságát, ellenálló
képességét a kollagén biztosítja.
Ha nincs megfelelő mennyiségű és minőségű kollagén a testben,
akkor előfordulhatnak ficamok, porc kopás, ízületi problémák és
ínszalag szakadások.
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Porckorong
Amikor csigolyák közötti porckorong kollagén tartalma csökken,
akkor ezek víztartalma is csökken. Ebben az esetben ernyedtté
válnak, csökken a rugalmasságuk és a terhelhetőségük. A porckorongok ernyedtsége és rugalmatlansága megakadályozza a
porckorongok alapvető működését, azt hogy a csigolyák rugalmas alapon nyugodjanak és jól mozogjanak.
Ha nincs megfelelő mennyiségű és minőségű kollagén és víz bevitel akkor utat nyithatunk a porckorong sérvnek.

Erek, érrendszer
Verőerek életünk során, 2,5-3 milliárdnyi alkalommal tágulnak ki
és húzódnak össze.. Nagy terhelésnek van kitéve az életünk során. Fontos, hogy a rugalmasságuk mindig megmaradjon. Ellenkező esetben vérnyomás és érrendszeri problémákkal nézhetünk
szembe. Az erek rugalmasságát, biztonságos működését is a kollagén adja.
Ha kevés és gyenge minőségű kollagén van a testben akkor kialakulnak a visszér tágulatok, érelmeszesedés a verő ereken.
Amennyiben a szervezet nem kap kellő mennyiségű vizet, és
kollagént, akkor a test nem tudja az érfal sérüléseket kijavítani,
kialakulnak helyi gyulladásos folyamatok. A végeredmény érelmeszesedés és érszűkület lehet.
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Test hidratáltsága
A kollagén a testünkben vizet szív magához. Minél több és minél
jobb minőségű a kollagén annál több vizet tud megkötni a testben a szükséges helyeken.. Ez a víz a szervezet számára szükséges mennyiségű folyadék. Így gondoskodik a szövetek hidratáltságáról, rugalmasságról, feszességről.
Minél kevesebb és nem jó minőség a kollagén, annál kevesebb
vizet tud megkötni, és a csökken a bőr puhasága, feszessége,
rugalmassága.
Mint láthatod, a kollagén nem csak arra szolgál, hogy esztétikailag jól nézzünk ki, hanem testünk rugalmassága, fiatalsága és jó
egészségi állapota múlik rajta. Ezért nem mindegy, hogy milyen
és mennyi kollagént viszel be a testedbe nap, mint nap.
Igen! Nap, mint nap, hiszen folyamatosan karban kell tartani a
testet és szüksége van kollagénre.

Hogyan tudod a kollagént
természetes úton
bevinni a testbe?
Vannak ételek, melyek kifejezetten magas kollagéntartalmúak.
Ilyen a csontleves, a húsleves, a kocsonya, fül, farok, sonka-csülök-bőr a, csirke láb, sertésköröm. Ezek az ételek nagy mennyiségű kollagént tartalmaznak. De valljuk be nem eszünk miden
nap ilyen ételeket, sőt a megfigyelésünk az, hogy nagyon sokan
nem esznek egyáltalán kollagénben dús ételeket.
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Ezért mindenképpen
pótolnunk kell
A másik fontos dolog! A kollagén beépüléséhez megfelelő men�nyiségű C-vitaminra is szükség van.
Mindenképpen olyan kollagén készítményt válassz, amiben megfelelő mennyiségű C-vitamin van, legalább 500 mg/adag.
A kollagén beépüléséhez szükség van más ásványianyagokra és
nyomelemekre, ezek közül kiemelkedik a cink. A cink jelentősen
növeli a kollagén beépülését, hiányában a kollagén nem hasznosul kellően.

Mennyi kollagénre van
szükség naponta?
Ahhoz, hogy a test jól tudjon működni, napi szinten legkevesebb
4-6 gramm tiszta kollagénre van szüksége, és legalább 1000 mg
C vitaminra. A kollagén esetében fontos, hogy mennyi a benne
lévő tényleges kollagén-peptid mennyisége. Az optimális az, ha
legalább 90% a kollagén, a többi pedig nedvesség tartalom.
Aminek nem szabad a kollagén porokban lenni!
Semmi esetre sem ajánlott, hogy cukrozott legyen. A cukor jelentősen gátolja az ásványi anyagok, a kollagén hasznosulását
a szervezetben. Kerüljük továbbá a mesterséges színezékeket,
az ízfokozókat a választott kollagénben. A cukor helyett ajánlott
a stevia, ami egy növényi édesítőszer, nem emeli meg az inzulinszintet, nincs a szervezetre semmilyen káros hatása.
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A kollagének minőségi
osztályozása
Több fajta kollagént is lehet találni a piacon.
A legjobb a hal kollagén. A hal természetes közegben él, rendszerint tiszta vízben, többet mozog, és a fehérjéje nagyon könnyen
emészthető.
A második a marha kollagén. Jó estben a marha szabadon van,
legel, mozog, sokkal jobb minőségű a húsa és kollagénje, mint a
sertésnek.
A harmadik a sertés kollagén, igaz ezt ismerjük a legjobban. Hisz
ebből készül a finom kocsonya, körömpörkölt stb. Viszont a sertés az amelyik a legkevesebbet mozog, keveset van természetes
közegben. Így a húsa és a kollagénje, kevésbé jó minőségű és
nehezebben szívódik fel.
Nagyon sokan nem tudják megenni a hal kollagént, mivel az íze
valljuk be, nem finom. Ezért érdemes olyan kollagént fogyasztani,
ami marha és hal keverék, illetve marha kollagén.
Amit még láthatsz a címkén és fontos megnézni, az a peptidek.
Az igazán jó kollagén peptid tartalma magas, 80-90% feletti. A
Peptid görög eredetű szó, jelentése „kis emészthető”.
A petidek és a fehérjék amino savakból épülnek fel. A peptidek
nagyjából 20-50 aminosavból állnak, míg a kész fehérjék 50 feletti aminosavból. A peptideket különböző eljárással tudják előállítani, úgy kell elképzelni, hogy enzimekkel elő emésztik nekünk a
kollagént, és így peptid formátumban jobban fel tud szívódni.
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Amit jó szívvel ajánlunk
az előzőek alapján
A fentiek fényében hoztuk létre a Testszerviz Extra Epres és Citromos Kollagén port. (90% marhakollagén-peptid). Olyan módon
összeállítva, ami megfelel az előbb leírtaknak.
1 adag (11 gr) 10 gr kollagén található (1 gr az ízesítés, stevia). A 10
gr kollagén 9 gr marhakollagén peptidet tartalmaz, így ez az egyik
legmagasabb tartalom.
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Igaz, hogy a halkollagén előbb van az osztályozásban, mint a
marhakollagén, ugyanakkor a halkollagént kellemetlen íze miatt
sokan nem szeretik.
A marhakollagén vitathatatlanul kiváló és hatékony megoldás!
A Testszerviz Extra Kollagénpor C-vitamin és cink tartalma segíti
a felszívódást, a stevia, mint édesítő a legjobb választás. Azért,
hogy még kellemesebb ízhatást érjünk el, epres és citromos változatban is elkészült. Kizárólag természetes ízesítő anyagokkal.
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Reméljük, hasznosnak találtad ezt az írást, és innentől fogva
figyelni fogsz a megfelelő mennyiségű, és minőségű kollagén
bevitelre.
Ha tetszett ez a tájékoztató anyag,
akkor töltsd le a Fehérjék című ingyenes kisfüzetünket is.
Az online Fehérje kisfüzet letöltése itt!

További Testszerviz Extra Sajátmárkás termékeinket pedig
itt tudod megnézni!
Erre kíváncsi vagyok, gyerünk!

