Peptider är kroppens informationsmolekyler
Peptidkomplex My Real Way (Belgien) med fler
komponenter - moderna, vetenskapligt beprövade och
effektiva, nästa generations-produkter för förebyggande
vård, rehabilitering och föryngring.
Peptider har blivit välkända tack vare ett samarbete mellan
biokemisterna I. Rose (USA), A. Hershko (Israel) och
A. Ciechanover (Israel) som fick Nobels kemipris för
teoretiska och experimentella studier av peptider 2004.
2013 upptäcktes korta peptiders höga biotillgänglighet. Den höga bioaktiviteten i korta peptider är möjlig tack vare en särskild mekanism som gör att tarmväggen släpper igenom peptider till blodet. Det är denna typ av peptider som används i MyRealWays tillskott.
Peptider är korta aminosyror som styr alla fysiologiska processer i kroppen. Tack vare peptider så kan cellerna förnya sig, återställa sig efter olika skador. Peptider produceras hela tiden
i cellerna, men med åldrande eller vid olika hälsoproblem så minskar produktionen av peptider och då reduceras kroppens regleringsförmåga.

De senaste årtionden har forskare hittat ett sätt att skapa naturliga peptider, bio- regulatorer, som kan ersätta cellernas peptider och på så sätt återställa cellernas normala funktioner.
Då öppnas nya möjligheter för människans hälsa, förbättring av olika organ, immunsystem,
hjärnan, huden m.m. blir möjligt. Och särskilt, tack vare peptidernas regenerationsförmåga,
kan de bromsa åldrandeprocesser och föryngra kroppen. Den sensate tiden så har fenomenet
peptider börjat bli känt i världen och kan absolut komma att bli framtidens medicin! Peptiderna som tillverkas i företaget MyRealWays skiljer sig från andra peptider i.o.m. att de är
bioregulatorer med en speciell kapsel som möjliggör för peptiderna att passera magsäcken
utan att ta skada. Samtidigt så innehåller även dessa kapslar vitaminer, mineral och örter som
stärker peptidernas funktioner.

MyRealWays peptidkomplex med fler-komponenter finns tillgängliga i unika vegetabiliska
kapslar som skyddar dessa speciella peptiders egenskaper. Varje peptidkomplex har en serie
där den första bokstaven ”N” betyder det naturliga ursprunget av peptider (Naturligt), och
den andra bokstaven indikerar ett serienummer med förblandade peptider (Premix). Ett premix är ett komplex av peptider som valts ut för att skydda och återställa ett visst kroppsorgan.
Varje peptidkedja innehåller 2-5 aminosyror.

”3+1” formula - 3 viktigaste grupperna av spårämnen i 1 vegetabilisk kapsel.
Grupp 1 – Grunden för alla tillskott - ett komplex av fysiologiskt aktiva låg-molekylära peptider. De är den nya generationens naturliga peptider utvalda för specifika organ och framställda genom en ny teknik.

Grupp 2 - extrakt av särskilt utvalda örter som aktiverar cellernas metabolism.
Grupp 3 – näringstillskott för dagligt bruk – nödvändiga vitaminer och makro- och
mikronäringsämnen med biostimulerande effekter på celler.

Vegetabiliska kapslar - tillskotten finns tillgängliga i vegetabiliska kapslar gjorda

av hypromellos. Denna kapsel bryts inte ner av aminosyror och löses upp långsamt, så
näringsämnen släpps ut och tas upp av vävnadscellerna gradvis och jämnt genom hela passagen genom mag-tarmkanalen. Naturliga animaliska peptiders terapeutiska egenskaper och
deras effekt i tunntarmen kan endast bevaras i en vegetabilisk kapsel.
Kombinationen av balanserat innehåll och vegetabilisk kapsel gör, utan tvekan, varje produkt
”gyllene” med dess många användbara och effektiva egenskaper.

visa peptid katalog >>

