
ProLon® НЕ се препоръчва в следните случаи: Хранителна програма ProLon®

Преди да започнете хранителната програма ProLon®

Не забравяйте да се регистрирате на сайта http://prolon.bg, за да получите
повече информация.

Oбща информация
ProLon® представлява хранителна програма, научно разработена и 
тествана в Южнокалифорнийския университет, Институт за дълголетие и 
Школа по медицина - един от най-големите изследователски центрове за 
дълголетие и остаряване.
Хранителната програма ProLon® се състои от зеленчукови супи, барчета, 
напитки, снаксове, чайове и хранителни добавки на капсули  - всичко това е 
предвидено за потенциране на ефектите от ограничаването на храненето и 
едновременно с това - за гарантиране на необходимия прием на 
определени компоненти (витамини, минерали и есенциални компоненти) и 
минимизиране на глада и трудностите при провеждане на този режим с 
ограничено хранене. Програмата е създадена за период от 5 
последователни дни.

Какво съдържа кутията ProLon®?
Кутията съдържа всичко, което трябва да се приема през 5-те дена на 
хранителната програма. Начините на приемане на храните и напитките са 
описани в специалната таблица ДИЕТИЧНА КАРТА. Не може да добавяте 
други храни и напитки през 5-те дни на ProLon®, с изключение на 1,5-2 
литра вода на ден. Не е препоръчително да пиете кафе или други напитки, 
съдържащи кофеин.

• 5 кутии, по една за всеки ден: Ден 1, Ден 2, Ден 3, Ден 4 и Ден 5
• Едно шише (950 ml) за разреждане на енергийната напитка
• Инструкции за използване на Хранителна програма ProLon®

L1173V2

Деца под 18 години;
Бременни и кърмещи жени;

Лица с алергия към ядки, сушени плодове, соя, домати, гъби, или други 
съставки, използвани в ProLon®. Направете справка в хранителната 
информация, дадена на уебсайт http://prolon.bg
Лица с индекс на телесна маса под 18,5;
Лица с диагностицирани заболявания, без лекарско разрешение;
Лица, чийто организъм е силно отслабнал вследствие на заболяване или 
лекарствено лечение;

Лица, провеждащи лекарствено лечение, несъвместимо с хранителен 
режим с малък прием на калории;

Лица със захарен диабет тип 1 или тип 2, сърдечно-съдови, автоимунни, 
неврологични, онкологични заболявания, освен ако няма разрешение от 
лекар специалист;

Лица с метаболитни нарушения, по-специално на пътищата на 
глюконеогенезата;
Лица с кардиологични проблеми в миналото, особено в случай на 
конгестивна сърдечна недостатъчност в степен, равна или по-голяма от 2 
съгласно класификацията на NYHA или фракция на изтласкване на лявата 
камера LVEF под 40% или каквото и да е състояние, предхождащо 
посочените;
Лица, които са имали синкоп (припадък) при ограничаване на калориите 
или каквито и да е свързани с това състояния, поради което 
ограничаването на калориите е потенциално опасно събитие;

Лица с хранителни нужди, които не са съвместими с хранителната 
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Imported by
L-Nutra Italia S.r.l.

Via XX Settembre 12/2E
16121 Genova, Italy

Distributed in Bulgaria by
Unica HealthCare Ltd.,
11, Tsar Assen Street
1000 Sofia, Bulgaria



Доматена супа, супа от бял боб и спанак, супа от тиква цигулка
СЪХРАНЕНИЕ: да се съхранява на хладно и сухо място
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: прибавете 250 ml студена вода към съдържанието на 
опаковката (33 g). Разбъркайте и добавете вода по желание.
КОТЛОН: загрейте в тенджерка/тиган на умерен огън, като разбърквате от 
време на време. Загрейте до кипене и дръпнете от огъня.
МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА: на максимална мощност за около 2 минути. 
Оставете да престои една минута. Разбъркайте добре и върнете в 
микровълновата печка за още една минута. Разбъркайте отново, преди да 
сервирате.
Супа от тиква цигулка и киноа, минестроне
КОТЛОН: отворете опаковката и изсипете съдържанието в тиган. 
Прибавете 250 ml студена вода, разбъркайте и оставете да заври на умерен 
огън. Намалете на слаб огън и оставете да ври 12 минути. Оставете да 
престои далеч от  котлона и оставете да престои в продължение на 1 
минута, преди да сервирате. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА
От съображения за практичност може да консумирате супите на 
стайна температура, след като сте ги приготвили предната вечер.
Супа от черен 
КОТЛОН: отворете опаковката и изсипете съдържанието в тиган. 
Прибавете 300 ml студена вода, разбъркайте и оставете да заври на умерен 
огън. Намалете на слаб огън и оставете да ври 15 минути. Оставете да 
престои далеч от  котлона и оставете да престои в продължение на 1 
минута, преди да сервирате. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА

Барчета и снаксове (барче с ядки и шоколадово барче, крекери и 
маслини)
СЪХРАНЕНИЕ: да се съхранява на хладно и сухо място.
НАЧИН НА УПОТРЕБА: готови за консумация.

Хранителна програма ProLon®

Хранителната програма ProLon® е елементарна! Достатъчно е само да 
спазвате дадените в таблицата указания. Вашата кутия ProLon® съдържа 5 
малки опаковки - по една за всеки ДЕН на Prolon®. Във всяка опаковка се 
намира всичко, което трябва да се консумира през съответния ден. Въпреки 
че е предоставена ориентировъчна схема как да разпределяте храненето 
през деня (закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря), може да променяте 
препоръчаното разпределение на съставките. Не може да променяте 
храните, приемани през отделните дни.
След приключване на 5-те дни ProLon®- Вашата диета Fasting Mimicking 
Diet™, на 6-ия ден трябва да направите преходна диета (виж указанията 
за преходна диета). От 7-ия ден нататък може да възобновите 
обичайното си хранене, което трябва да е здравословно и за 
предпочитане да е съобразено с основните насоки на диетата за 
дълголетие. Консултирайте се с Вашия диетолог / лекар.

Капсули с Масло от водорасли (добавка на DHA)
СЪХРАНЕНИЕ: да се съхранява на хладно и сухо място.
ПРИЕМ: приемайте капсулите с около 200 ml вода по време на хранене.
NR-3 (мултивитаминна добавка с минерали) СЪХРАНЕНИЕ: да се съхранява 
на хладно и сухо място ПРИЕМ: приемайте по една капсула на ден по време 
на хранене.
L-Drink
СЪХРАНЕНИЕ: да се съхранява на хладно и сухо място.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пийте директно от шишенцето, без да сте 
разредили съдържанието му. Виж по-долу.
НАЧИН НА УПОТРЕБА: количеството L-Drink, което трябва да се приема, 
зависи от теглото; прочетете внимателно трите стъпки, посочени в 
инструкциите за приготвяне по-долу.
1-ва СТЪПКА - Разклатете преди употреба. Изчислете количеството
L-Drink,което трябва да консумирате въз основа на вашето тегло (напр. 50 
kg съответстват на 19,5 ml), като използвате разграфената скала от дясната 
страна. Измерете съответното количество L-Drink, като го налеете в 
мерителната чашка, включена в комплекта. След това изсипете измерената 
течност от чашката в празната бутилка за вода. Изхвърлете останалото 
количество от течността L-Drink. 

2-ра СТЪПКА -Отворете пластмасовото шишенце, върху което пише 
“L-Drink Mix".  Ако ви харесва, можете да използвате един или два 
инфузионни сака за хибискус (включени в кутии 2-5 за деня), за да 
добавите вкус. В този случай, след като сместа, съдържаща 
правилното количество L-напитка и вода, е готова, оставете 
торбичката в бутилката за вода за 10/15 минути на стайна 
температура.
3-та СТЪПКА - Пийте сместа през целия ден.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пийте директно от шишенцето, без да сте 
разредили съдържанието му.
Чай и билкови чайове
Изсипете вряща вода и оставете да се запари 3-5 минути.

Преходна диета (не е включена в комплекта)
През 12-те часа след 5-те дни ProLon® Fasting Mimicking Diet™ трябва да 
избягвате тежки и обилни хранения. Възстановете хранителния си режим 
постепенно, като започнете с течни и меки храни като супи и плодови и 
зеленчукови сокове или смутита, последвани от леки храни като ориз, 
макаронени изделия и малки порции пасирани или цели бобови култури, 
мазна или бяла риба, приготвени леко. Комбинирайте основните ястия с 
гарнитура от сготвени или сурови сезонни зеленчуци. Нормалният 
хранителен режим може да се възстанови от 7-ия ден. Препоръчваме да 
обсъдите с Вашия диетолог/лекар коя преходна диета е подходяща за 
Вашите нужди.

Кога се възобновява нормалното хранене
След като изпълните програма ProLon®, би трябвало да избягвате обилни 
хранения и постепенно да възобновите здравословен хранителен режим. 
Консултирайте се с регистриран специалист на ProLon® или с доверен 
лекар / диетолог, за да зададете необходимите въпроси относно преходния 
период преди възобновяване на нормалния хранителен 

KG 140 / 130  /  120 / 110  /  100  /   90   /   80  /   70   /   60   /  50  
ML 51.0 / 47.5 / 44.0 / 40.5 / 37.0 / 33.5 / 30.0 / 26.5 / 23.0 / 19.5ИЗМЕРВАТЕЛНА

СКАЛА

Странични ефекти
Хранителната програма ProLon® предвижда намален прием на калории 
(приблизително 1100 kcal (4605 kJ) на Ден 1 и 750 kcal (3140 kJ) в Дни 2-5).

Клиничните проучвания са установили, че възможните неразположения, 
свързани с хранителни режими с ниско съдържание на протеини и 
калории, какъвто е програмата ProLon®, включват тревожност, депресия, 
сънливост, световъртеж, умора, главоболие, гадене, глад, раздразнителност, 
слабост, мускулни и гръбни болки. Лицата, свикнали с константен и висок 
прием на кофеин, може да забележат главоболие, свързано с липсата на 
тази молекула през 5-те дни Prolon®.

Потенциалните странични ефекти включват и запек, припадане, ниско 
кръвно налягане, ниска кръвна захар (хипогликемия). Въпреки че тези 
ефекти се появяват много рядко, е добре да бъдете много внимателни.

Препоръчително е по време на програмата ProLon® да се отдадете 
на почивка и да избягвате следните дейности, тъй като те може да 
причинят странични ефекти:
- Консумация на алкохолни напитки
- Консумация на напитки на основата на кофеин или газирани и 
  подсладени напитки
- Напрегнати и изморителни дейности, включително физически 
  упражнения и плуване
- Излагане на високи температури като сауна, плаж, турска баня др 

Пиенето на правилното количество вода спомага за предотвратяване на 
дехидратирането и може да облекчи някои от тези ефекти.

Тази програма може да причини и анормален сърдечен ритъм и би могла 
да утежни налични от преди това състояния на недостиг на 
аминокиселини/белтъци. Продължителен период на диета с намален 
прием на калории може да бъде много опасен особено при лица с 
малнутриция, като например при някои случаи на тумори или при 
ситуации, пораждащи голяма загуба на тегло, като анорексия-кахексия 
и лица, които страдат или са страдали от недостиг на белтъци. 
Пациенти в много сериозни или терминални състояния, като например 
при диабет, сърдечни заболявания, тумор или метаболитни 
нарушения, НЕ може да провеждат програмата ProLon®, освен ако не са 
получили разрешение от лекар/диетолог. Вижте допълнителните 
предупреждения и предпазни мерки по-долу.
Потребителите трябва да се консултират със своя лекар и да 
потърсят подходящо медицинско лечение в случай на неразположение 
по време на програмата.

Предпазни мерки
Програмата ProLon® може да предизвика замайване, световъртеж или 
сънливост, така че е уместно да прецените собственото си състояние, 
преди да започнете каквато и да е дейност, която изисква цялото Ви 
внимание, като например шофиране или използване на тежки машини.

Указания за съхранение, приготовление и 
употреба


