
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno kolegijos Kosmetologijos katedra bei Medicinos technologijų ir dietetikos katedra kartu 
su UAB „Aconitum“ kviečia moteris, kurių amžius nuo 35 m. iki 45 m. (imtinai) dalyvauti 
moksliniame tyrime „NoAGE“ maisto papildo įtaka moterų odos būklei ir kraujo rodikliams“.  

TYRIMO TIKSLAS – įvertinti „NoAGE“ maisto papildo įtaką moterų odos būklei ir kraujo rodikliams. 

Tyrimo metu tyrimo dalyvės turės galimybę 15 savaičių nemokamai vartoti Šveicarijoje sukurtą „NoAGE“ 
maisto papildą. Bus stebimi dermatologiniai pokyčiai odoje, juos vertinant inovatyviais diagnostikos 
aparatais, o vidiniams organizmo pokyčiams nustatyti bus atliekami kraujo tyrimai, kurie atspindi 
oksidacinio streso, lėtinio uždegimo ir kitus su organizmo senėjimu susijusius procesus. 

PLATESNIS TYRIMO APRAŠYMAS 

„NoAGE“ maisto papildas paremtas 5 žingsnių programa, kuri skirta padėti sulėtinti organizmo senėjimą 
ląstelių lygmenyje. Daugiau informacijos apie „NoAGE“ maisto papildą rasite paspaudę ant nuorodos: 
https://www.noage-official.lt/apie-noage/  

Tyrimo metu jums tris kartus nemokamai bus atliekami šie tyrimai: 

 Dermatologiniai tyrimai: bus matuojama odos drėgmė, elastingumas, uždegiminiai pokyčiai 
odoje, vizualizacija. 

 Kraujo tyrimai: BKT (bendras (morfologinis) kraujo tyrimas), ENG (eritrocitų nusėdimo greitis), 
MDA - (oksidacinio streso žymuo), hsCRB (didelio jautrumo C- reaktyvinis baltymas, - lėtinio 
uždegimo žymuo), IL-6 (interleukinas - 6, - lėtinio uždegimo žymuo). 

Tyrimas numatomas vykdyti 2021 m. spalio – 2022 m. gegužės mėn. 

Sutikusių dalyvauti tyrime moterų tyrimų rezultatai ir asmeniniai duomenys bus nuasmeninti ir prieinami 
tik tyrėjams. 
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                   TYRIME GALI DALYVAUTI MOTERYS: 

 nuo 35 m. iki 45 m. (imtinai); 

 kurioms 6 mėn. iki tyrimo pradžios nebuvo atlikta botulino toksino, audinių užpildų ar kitų 
estetinių injekcinių procedūrų; 

 tyrimo metu sutinkančios nevartoti maisto papildų (vitaminų, mineralinių medžiagų, žuvų taukų, 
antioksidantų); 

 nemaitinančios krūtimi, nesilaukiančios; 

 nesergančios onkologinėmis ligomis, sunkiomis lėtinėmis ligomis (kepenų nepakankamumas, 
širdies nepakankamumas, inkstų nepakankamumas, cukrinis diabetas, kvėpavimo sistemos 
nepakankamumas); 

 nesergančios sunkioms ir išplitusiomis odos uždegiminėmis ligomis (sunki žvynelinė, sunkus 
atopinis dermatitas, dilgėlinė);  

 kurioms  nėra taikoma chemoterapija, biologinė terapija ir nevartoja hormoninių vaistų; 

 turinčios galiojantį galimybių pasą. 

 

REIKALAVIMAI TYRIMO METU: 

 Įprasta odos priežiūra namuose. 

 Neatlikti kosmetologinių ir intervencinių grožio procedūrų tyrimo metu. 

 Nekeisti  odos priežiūros įpročių (kosmetikos priemonių ir kt.) ir nenaudoti papildomų, odos būklę 
gerinančių veiksnių namuose: kosmetikos priemonių (šveitimai, kaukės ir kt.), kitų maisto papildų, 
didesnio negu įprasta, vandens kiekio. 

 Tyrimo metu nesilankyti soliariume, vengti tiesioginių saulės spindulių. 

 Nekeisti gyvenimo būdo (mityba, fizinis aktyvumas ir kt.) 

 Informuoti apie tyrimo metu pradėtus vartoti vaistus, nėštumą ir / ar diagnozuotas ligas. 

Norinčias dalyvauti tyrime moteris maloniai kviečiame registruotis paspaudus šią nuorodą. 

Kilus klausimams kreiptis el. paštu zaneta.mickiene@go.kauko.lt, tel. (8 37) 322831, 8 606 83248. 
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