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храни и здраве

NNG Solutions (Nutritional Growth Solu-

tions Ltd) представя на европейския 

пазар Healthy Height („Здравословна 

височина“), протеинов шейк за деца, 

за който е клинично доказано, че подобрява 

ръста при децата. Въпросният шейк, предлаган 

във варианти с вкус на ванилия и шоколад, е 

богат на суроватъчен протеин, витамини и ми-

нерали. Според наскоро проведено клинично 

изследване Healthy Height може да помогне на 

малки деца, които са ниски и слаби, да израснат 

по-високи. 

Множество родители се притесняват за висо-

чината на децата си, особено ако последните не 

растат със скоростта на повечето си връстници. 

Подобна ситуация може да се окаже особено 

потискаща, ако децата са придирчиви по отно-

шение на храненето си. И тъй, какво биха могли 

да сторят родители и педиатри, за да помогнат 

на децата да достигнат своя потенциал по отно-

шение на ръста? 

Макар височината да е преди всичко ге-

нетично заложена, неправилното хранене по 

време на детството може да се отрази върху 

потенциала за постигане на максималния ръст и 

темпа на растеж при едно дете. Оттук следва, че 

е от особено значение диетата на всяко дете да 

включва здравословни и стимулиращи растежа 

храни и напитки. 

Във всяка своя доза Healthy Height съдържа 

12 грама висококачествен суроватъчен протеин, 

изграждащ костите и мускулите, като в същото 

време е подсилен и с витамини и минерали. 

Безглутеновият шейк с нулево съдържание на 

хормони е добър източник на аминокиселини, 

чието значение за растежа е ключово. Този 

продукт не съдържа нито соя, нито който и да 

било от изкуствените оцветители, овкусители 

или консерванти, които родителите обичайно се 

стремят да избягват. 

„От години наблюдаваме как родителите 

се стремят да открият и наложат начини 

децата им, които са здрави, но по-нисички, да 

израснат по-високи. Редица родители прибяг-

ват до терапия с хормони на човешкия растеж 

(human growth hormone или HGH), която би мо-

гла да помогне на някои деца с диагностицирани 

смущения – обяснява професор Моше Филип, 

доктор по медицина и съосновател на Nutritional 

Growth Solutions. Преобладаващата част от 

децата в Европа, обаче, няма как да бъдат до-

пуснати до терапия с хормони на растежа.” 

„Ние решихме да запълним тази празнина на 

пазара на хранителни решения и разработихме 

Healthy Height, хранителна и вкусна формула, 

проектирана именно за деца. Проведохме и кли-

нично изследване, за да видим как тази добавка 

въздейства върху увеличаването на ръста – ко-

ментира от своя страна Лирон Фендел, главен 

изпълнителен директор на Nutritional Growth So-

lutions. Резултатите показват, че снабдяване-

то на ниските и слабовати деца с правилните 

хранителни вещества в определени дози помага 

за ускоряване на темпа им на растеж в рамките 

на шест месеца без увеличаване на индекса им 

на телесна маса.” 

Заключенията от рандомизираното, двой-

но-сляпо и контролирано с плацебо проуч-

ване, публикувани в престижния Журнал на 

педиатрите (Journal of Pediatrics), са посветени 

на оценката на влиянието, оказвано от Healthy 

Height върху растежа. Анализирани са ефектите 

върху 200 здрави деца на възраст между 3 и 9 

години, представители на семейства от средната 
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класа, с нормални ръст и тегло, под десетия пер-

сентил. 

Зад изследователската и развойна дейност, 

довели до разглежданата формула, стои екип 

от водещи медици, професионалисти от сфери 

като педиатрична ендокринология, гастроен-

терология и хранене: професор Моше Филип, 

директор на Института по ендокринология и 

професор Ранаан Шамир, директор на Института 

по гастроентерология, хранене и чернодробни 

заболявания към Детския медицински център 

Шнайдер в Израел, който заема и позицията на 

президент на Европейското общество за педиа-

трична гастроентерология, хепатология и хране-

не (European Society for Paediatric Gastroenterol-

ogy, Hepatology and Nutrition или ESPGHAN). 

Продуктът Healthy Height се продава в САЩ, 

Югоизточна Азия и Израел, като производстве-

ните му бази, сертифицирани съгласно изисква-

нията на добрите производствени практики, се 

намират в САЩ, Германия и Израел. Заявки за 

патентоване на артикула са подадени в САЩ, 

Канада, Австралия, Израел, Индия и ЕС. 

Healthy Height предлага на педиатрите нова, 

основана на хранителните качества, алтернатива 

за слабите и ниски деца. Продуктът се предлага 

на търговски вериги и други компании с възмож-

ност за брандиране с частни търговски марки. 

„С Healthy Height родителите получават нов 

шанс да подобрят височината на децата си –

обобщава Фендел. Последните получават не 

само освежителна напитка, съобразена и с най-

капризните им претенции, подходяща за преди 

училище, за следобедна закуска или за допълне-

ние към вечерята, но и нов източник на храни-

телните вещества, нужни им, за да подхранят 

техния растеж.“ 


