
 

Proč potřebuji změřit hladinu antioxidantů v těle? 

 
Změření hodnoty karotenoidů (antioxidantů) v kůži vám pomůže uvědomit si 
jejich hladinu  ve svém  těle a poskytne vám tak potřebnou motivaci ke 
zlepšení celkového zdraví a životosprávy. 

  
Díky skeneru se můžeme přesvědčit, zda námi přijímaná potrava či 
potravinové doplňky, obsahují dostatečné množství antioxidantů. 
Spektrum měření je zaznamenáno a každý okamžitě vidí svůj současný 
stav. Hladina karotenoidů je důležitým ukazatelem obranného 
antioxidačního systému těla. 

Pharmanex® Biophotonic Scanner 

Měření se provádí biofotonickým skenerem, který určuje hodnotu karotenoidů v kůži pomocí optických 
signálů. Skener je založen na metodě známé jako Ramanova rezonanční spektroskopie. 
Pouhým umístěním ruky před modré světlo po dobu 2 minut obdržíte okamžitou hodnotu aktivity 
karotenoidních antioxidantů ve vašem těle.  
 

 
                                    červené 10 - 19 000; oranžové 20-29 000; žluté 30-39 000;   zelené 40 - 49 000;  modré 50 000+ 

 
 

Tabulka naměřených hodnot:  
          pod 19 000     Extrémně nízká hladina antioxidantů v těle  
  20 000 – 29 000  Velmi nízká hladina antioxidantů v těle  
 30 000 – 39 000  Průměrná hladina antioxidantů v těle 
 40 000 – 49 000  Dostačující hladina antioxidantů v těle 
50 000 a více Optimální hladina antioxidantů v těle 

 

Faktory ovlivňující hodnotu antioxidantů: 
Geny – individuální rozdíly ve schopnosti těla absorbovat karotenoidy 
Váš životní styl: míra stresu, kouření, sluneční záření, znečištění prostředí, 
spánek, sport…. Strava: Maso, alkohol, cukry a další kyselinotvorné látky, 
nedostatečný pitný režim….. 

 
V dnešní době není jednoduché zajistit tělu dostatečný přísun přírodních vitamínů, minerálů, enzymů a  
antioxidantů. Úroveň stresu, nedostatek pohybu, překyselení organizmu a nízká nutriční hodnota dnešní 
"supermarketové" stravy způsobuje stále nižší obranyschopnost nás všech, sklon k alergiím, virózám a 
dalším nemocem. 

Dobrou volbou ke změně můžou být pro Vás tzv.  "zelené potraviny" - mladý ječmen a sladkovodní řasa, 
které si můžete při měření antioxidantů nechat představit či koupit. Obsahují nebývale vyvážené a vysoké 
množství většiny látek nezbytných pro Vaše tělo. "Zelené potraviny" firmy GW jsou nejvyšší kvality, s 
vysokým obsahem blahodárného chlorofylu, v čistě organické podobě, bez jakýchkoliv přidaných 
chemických látek. Jejich zařazením do vlastního jídelníčku či jídelníčku svých dětí, pomůžete výrazně 
zvýšit imunitu, zneutralizujete kyselé prostředí  a nastartujete ozdravné a očistné procesy 
vlastního těla.  
 
Následné nové měření stavu antioxidantů, provedené s několikaměsíčním odstupem, Vás může ujistit o  
Vaší správné volbě a té správné cestě ke zdravému a psychicky vyváženému životu. 

 

ZASLOUŽÍTE SI BÝT ZDRAVÍ !!! MYSLETE NA SEBE A MĚJTE SE RÁDI :-) !!! 
 


