Het bepalen van de biologische leeftijd (persbericht)
Pregenius B.V. , een Nederlands bedrijf actief binnen de preventieve
gezondheidszorg, heeft een samenwerkingscontract afgesloten met het Spaanse
bedrijf Life Length ®. Pregenius breidt haar service uit door het aanbieden van Life
Length’s innovatieve Telomeren test. Met deze TAT test (Telomere Analysis
Technology) ontwikkeld door Dr. Maria Blasco van het gerenommeerde Spaanse
kanker centrum (Spanish National Cancer Research Centre) is het mogelijk zeer
precies de biologische leeftijd en de algemene gezondheidstoestand te bepalen.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat verkorte telomeren de oorzaak zijn van
biologische veroudering en bijdragen tot het ontstaan van ouderdom gerelateerde
ziekten zoals hart-vaatziekten, diabetes mellitus, onvruchtbaarheid,
neurodegeneratieve ziekten en sommige vormen van kanker- en infectieziekten.
Volgens de heer T. Stout, arts verbonden aan Pregenius, zijn ook leefstijl en
voedingsgewoonten zoals bijvoorbeeld stress, erfelijkheid en omgevingsfactoren van
invloed op de lengte van de telomeren en ons verouderingsproces. Het meten van
kritisch verkorte telomeren en het vergelijken van de biologische leeftijd versus de
kalender leeftijd kan mensen aanmoedigen om gezonde beslissingen te nemen die
hun kwaliteit van leven kan verbeteren en hun levensduur kan verlengen.
Pregenius biedt de TAT test aan met een aanvullend medisch consult. Tijdens dit
consult wordt de uitslag besproken en krijgt men gerichte adviezen.
Over Pregenius;
Pregenius is een initiatief van artsen en ondernemers. “Wij vinden dat men de regie
in handen moet kunnen nemen als het gaat om hun eigen gezondheid”, aldus R. de
Jong, algemeen directeur. Dat begint bij inzicht in de persoonlijke
gezondheidssituatie en in toekomstige risico’s. Met onze betrouwbare DNA tests en
medisch preventieve check-ups krijgt men dit inzicht, gekoppeld aan een persoonlijk
advies op maat over de beste manier om risico’s aan te pakken. Pregenius biedt een
volledig pakket opgebouwd uit drie losse modules: Mijn Genen, Mijn Scans, Mijn
Coach en nu ook Mijn Telomeren. Pregenius levert haar producten direct aan
cliënten onder begeleiding van eigen artsen en aan artsen en klinieken om in te
zetten voor hun cliënten/patiënten. www.pregenius.nl
Over Life Length;
Life Length is een lifestyle onderneming, opgericht in 2010 met als doel de TAT test
verder te vercommercialiseren. Life Length levert de test aan pharmaceutische- en
biotechnologische bedrijven voor hun R&D activiteiten en aan artsen en klinieken die
de Telomeren test gebruiken als biologische leeftijdsmarker gerelateerd aan de
algemene gezondheidstoestand. Life Length is wereldwijd de enige aanbieder van
deze precieze test. Oprichters van Life Length zijn de Botin Foundation, Dr. Blasco
en Matlin Associates. www.lifelength.com
Meer informatie:
rdejong@pregenius.nl

