
Większość z nas uważa, że wraz z wiekiem nabieramy „tłuszczyku” 
w biodrach i, że jest to coś zupełnie normalnego. Tymczasem teraz 
wiemy, że wraz ze wzrostem obwodu talii rośnie również zagrożenie 
dla zdrowia. Choroby układu krążenia (CVD) powiązane z zawałem 
mięśnia sercowego (MI) lub udarem mózgu są od lat główną przyczyną 
śmierci na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w 2012 
r. doszło do ok. 17,5 mln zgonów wskutek incydentów związanych 
z CVD. 1  Przewiduje się wzrost liczby zgonów z tego powodu do 
23,3 mln w 2030 z powodu globalnego wzrostu otyłości i cukrzycy 
i westernizacji stylu życia w krajach rozwijających się. Ponieważ 
miażdżyca jest główną przyczyną chorób sercowo-naczyniowych, to 
konieczne jest opracowanie nowej metody zapobiegającej jej. 1

Istnieją dwa rodzaje tkanki tłuszczowej: trzewna (wyściełająca narządy 
jamy brzusznej) i podskórna (występująca pod skórą).
• Tkanka tłuszczowa trzewna gromadzi się głęboko w jamie 

brzusznej i wypełnia przestrzenie pomiędzy znajdującymi się w niej 
organami. Jej obecność przyczynia się do powstawania zaburzeń 
metabolicznych, w tym zwiększenia ryzyka chorób układu krążenia 
i cukrzycy typu 2. U kobiet jest również związana z występowaniem 
raka piersi oraz zapalenia pęcherzyka żółciowego. Tkanka 
tłuszczowa trzewna jest przedmiotem szczególnej troski, ponieważ 
ma kluczowe znaczenie w różnych problemach zdrowotnych.

• Podskórna tkanka tłuszczowa znajduje się pod powierzchnią skóry 
i można ją wyczuć i chwycić ręką. Jest łatwiejsza do pozbycia się 
niż tkanka trzewna i nie jest tak niebezpieczne dla zdrowia.

JESTEŚ GRUSZKO CZY JABŁKOKSZTAŁTNY?
Tkanka tłuszczona odkładająca się w dolnej części ciała (tworząca kształt 
ciała typu „gruszka”) jest tkanką podskórną, natomiast znajdująca 
się w obszarze jamy brzusznej jest tkanką trzewną (odkładającą się 
między narządami) dającą kształt typu „jabłko”.  Miejsce, gdzie 
kończy się tłuszcz zależy od kilku czynników, w tym od dziedziczności 
i równowagi hormonalnej. Jako dowód przyrostu tkanki tłuszczowej 
brzucha, naukowcy i lekarze próbują ją zmierzyć i skorelować wynik 
z zagrożeniami dla zdrowia oraz monitorować zmiany zachodzące z 
wiekiem i z ogólnym spadkiem lub wzrostem masy ciała.

Dobrą wiadomością jest to, że trzewna tkanka tłuszczowa jest dość 
łatwa do zrzucenia przez stosowanie ćwiczeń fi zycznych i odpowiedniej 
diety, co daje także inne korzyści - obniżenie ciśnienia tętniczego krwi 
i uzyskanie korzystniejszego poziomu cholesterolu. Podskórna tkanka 
tłuszczowa znajduje się w pasie, gdzie można ją łatwo wyczuć i 
chwycić. Fałdy tłuszczu mogą być frustrujące ze względu na estetykę, 
ale u osób z prawidłową wagą nie stanowi to takiego zagrożenia 
zdrowia jak trzewna tkanka tłuszczowa.

Przewiduje się, że do 2030 r. 40,5% całej 
populacji USA będzie cierpieć na jakąś formę 
choroby układu krążenia (CVD)3

Mniej więcej 8 na 10 Amerykanów ma 
nieodpowiedni poziom kwasów omega-32
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Te informacje nie zostały zweryfi kowane przez Agencję USA ds Żywności i Leków (FDA). Produkt ten nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, terapii ani 
zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Badania wykazały, że trzewne komórki tłuszczowe funkcjonują podobnie 
jak gruczoły wydzielania wewnętrznego lub narządy produkujące hormony 
i inne substancje, które mogą mieć istotny wpływ na zdrowie. Chociaż 
naukowcy nadal zajmują się rozszyfrowaniem roli, jaką odgrywają 
poszczególne hormony, to staje się jasne, że nadmiar tkanki tłuszczowej, 
szczególnie trzewnej (brzusznej) zakłóca normalną równowagę i 
funkcjonowania tych hormonów.

Naukowcy są również zdania, że trzewna tkanka tłuszczowa transportuje 
związki chemiczne układu odpornościowego zwane cytokinami, które 
mogą zwiększać ryzyko chorób układu krążenia. Te i inne substancje 
biochemiczne są uważane za mające szkodliwy wpływ na wrażliwość 
komórek na insulinę oraz na ciśnienie i krzepnięcia krwi. Trzewna tkanka 
tłuszczowa jest bezpośrednio związana z występowaniem podwyższonego 
poziomu cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL (złego), niższego 
poziomu cholesterolu HDL (dobrego) oraz odporności na insulinę.

Insulinooporność oznacza, że komórki mięśni i wątroby nie reagują 
właściwie na normalny poziom insuliny - hormonu, który wprowadza 
glukozę do komórek organizmu, co powoduje, że poziom glukozy w krwi 
wzrasta i rośnie ryzyko zachorowania na cukrzycę.

Codziennie zażywaj Laminine. 12-tygodniowe badania wykazały, 
że zażywanie Laminine 2x dziennie po 1 kapsułce przez osoby z 
lekko podwyższonym poziomem glukozy przywraca ten poziom 
do normalnego. 

U badanych z nieco 
podwyższonym (ale nadal 

będącym w granicach 
normy) poziomem cukru 

we krwi, po 12 tygodniach 
zażywania kapsułek 

Laminine 2x1 dziennie 
wystąpił statystycznie 

Stwierdzono, że codzienne użycie Laminine zmniejsza stres.
Hormon kortyzol. Kortyzol jest odpowiedzialny za odpowiedź na 
stres w organizmie, co może spowodować zwiększenie odkładania 
tłuszczu. Poziom kortyzolu wyższy niż normlany jest związany z 
zespołem metabolicznym.

Przyjmuj OMEGA+++ codziennie, ponieważ badania wykazują, 
że kwasy omega 3 (EPA i DHA) pomagają zmniejszyć ryzyko 
zachorowania na chorobę wieńcową.1 OMEGA+++ zawiera również 
witaminę K2, której brak stwierdzono w wielu populacjach. Jest to 
jedyna witamina, która wspomaga oczyszczanie naczyń krwionośnych 
i zapobiega osadzaniu się w nich blaszek złogowych, co poprawia 
krążenie w sercu i zmniejsza ryzyko problemów z sercem.

Możesz podjąć działania, aby zachować zdrowie.
• Ćwicz 30 do 60 minut codziennie. Spaceruj lub wykonuj pewne 

czynności zwiększające wysiłek fi zyczny: pływaj, jeździj na 
rowerze, zgarniaj liście, wchodź po schodach, itp.

• Uważaj, co jesz. Ogranicz spożycie cukru, przetworzonych 
węglowodanów i słodyczy.

• Jedz warzywa, chude mięso, orzechy, owoce, sałatki i zupy.
• Wyeliminuj z diety słodkie napoje i słone przekąski.
• Zmniejsz stres,  relaksuj się, medytuj, zdrzemnij się, jak jest okazja.

Niektórzy mogą nie być w stanie utrzymać optymalnej wagi wraz z 
upływem wieku, ale można podjąć pewne aktywne działania w tym 
kierunku. Pracując nad stylem życia, który pomoże utrzymać zdrową 
wagę, możemy wykorzystać suplementy LifePharm, które -jako skutek 
uboczny - pomagają zrzucić tłuszcz z brzucha: Laminine® i OMEGA+++.
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Omega-3  - globalna strefa consensusu:
Min. 250mg/dobę EPA + DHA lub min. 
2 porcje oleju rybiego na tydzień.1 Laminine OMEGA+++

Stwierdzono, że codzienne użycie Laminine zmniejsza stres.
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