Hepatiguard™

Estraphase™

Krepi
delovanje jeter
Okolje, v katerem živimo, je polno toksinov – prisotni so tudi v
zraku, ki ga dihamo, in v vodi, ki jo pijemo. Ti toksini se lahko
nakopičijo v naših telesih, zlasti v jetrih. Hepatiguard™ vsebuje
dobro raziskane učinkovine, ki podpirajo delovanje jeter:
Standardizirani izvleček Silybum marianum
antioksidacijsko in uničuje proste radikale.

deluje

Korenina Bupleurum ima številne pozitivne učinke, ki
pomagajo uravnavati energijo telesa in ohranjati naravni
proces varnega izločanja toksinov iz telesa.
Raziskave kažejo, da so listi Phyllathus, ki vsebujejo
pomembne bioflavonoide, zelo koristni predvsem za jetra
Kurkuma, ki se že dolgo uporablja v ayurvedski praksi,
zavira pretirano proizvodnjo poliaminov – snovi, ki
reagirajo z insulinom in spodbujajo tvorbo tkiv.
Pakiranje: 120 kapsul
Priporočen odmerek: 1 do 2 kapsuli enkrat na dan oz. kakor
predpiše zdravnik
Sestava:
450 mg standardiziranega izvlečka Silybum marianum
200 mg korenine Bupleurum
200 mg listov Phyllanthus amarus
125 mg kurkume

Ali vnašate v telo dovolj antioksidantov?
Test OxyStress® omogoča ugotavljanje ravni stresa,
ki ga v telesu povzroča delovanje prostih radikalov.
Za vse ljudi, ne glede na krvno skupino, je lahko
koristen podatek o tem, ali vnašajo v svoje telo dovolj
antioksidantov za preprečevanje škode, ki jo celicam
povzročajo prosti radikali.
Pretirano delovanje prostih radikalov v telesu lahko povzroči
motnje v mnogih pomembnih biokemičnih reakcijah v naših
celicah, kar lahko pospeši staranje ali poveča našo dovzetnost za
bolezen.
http://www.nutrigenomika.info/
slovenija@right4eu.com

Podpira zdravo raven
estrogena in krepi
jetrno funkcijo
Razstrupljevalni sistemi telesa so vsakodnevno
obremenjeni tako z zunanjimi kot tudi z notranjimi
onesnaževalnimi snovmi. Za ljudi, katerih organizem se
mora spoprijemati še z dodatno tovrstno obremenitvijo,
so lahko specializirani prehranski dodatki zelo koristni.
Estraphase™ je edinstvena mešanica treh sinergističnih
sestavin: kalcija v kombinaciji z glukarično kislino, iz
česar nastane kalcijev D-glukarat, in listov rastline
Phyllanthus amarus. Glukarična kislina je prisotna v
majhnih količinah v naših telesih ter v sadju in zelenjavi.
Kalcijev D-glukarat je oblika glukarične kisline, ki jo
telo uporablja za pospeševanje procesa, s katerim izloča
potencialno nevarne onesnaževalce, vključno z zunanjimi
organskimi snovmi, v vodi topnimi toksini in presežnimi
steroidnimi hormoni, kot je na primer estrogen. Pri
nekaterih kontaminiranih posameznikih je lahko raven
kalcijevega D-glukarata nižja od optimalne, kar pomeni,
da telo težje nevtralizira in izloči nevarne toksine.
Kalcijev D-glukarat podpira procese razstrupljanja in
nudi zaščito po vsem telesu. To velja zlasti za tkiva, ki so
pod vplivom hormonov, kot sta estrogen in testosteron.
Formula Estraphase™ vsebuje tudi liste rastline
Phyllanthus amarus, za katero je znano, da krepi jetrno
funkcijo.
Pakiranje: 90 kapsul
Priporočen odmerek: 1 (ena) kapsula 2- do 3-krat na dan kot
dopolnilo k prehrani
Sestava:
24 mg kalcija (iz kalcijevega D-glukarata)
200 mg kalcijevega D-glukarata
50 mg izvlečka listov Phyllanthus amarus

Taraxacum
Officinale*
(Regratovi listi)

Podpira
uravnovešeno
presnovo in jetrno
funkcijo
Regratovi listi so nadvse učinkovit pripomoček v
naravnih procesih razstrupljanja telesa, hkrati pa so tudi
odličen vir kalija in drugih mineralov. Regrat uravnava
ravnovesje v telesu in se tradicionalno uporablja za
krepitev jetrne in ledvične funkcije, ter žolčnika.
Pakiranje: 60 kapsul
Priporočen odmerek: 1 kapsula 1- do 3-krat na dan
Sestava:
150 mg ekološko pridelanih in suho zamrznjenih regratovih listov
*Na voljo samo še do konca leta 2007.

Strategije za učinkovito vsakodnevno
razstrupljanje
Pitje navadne (po možnosti tople/vroče,
mehke, žive) vode (najmanj 30 ml na kg
telesne mase dnevno) je za vsak organizem
ključnega pomena. Takoj ko vstanete, bi
morali popiti najmanj pol litra tople/vroče,
mehke, po možnosti žive vode. Voda je nujno
potrebna za odplavljanje strupov iz telesa in
je tako ključni dejavnik pri razstrupljanju,
hujšanju in učinkoviti regeneraciji
organizma na celični ravni.
Prehrana po krvnih skupinah pripomore k
temu, da v telo ne boste več vnašali snovi, ki
pospešujejo degeneracijo organizma in
povzročajo kronična bolezenska stanja.
Znižajte raven stresa, ki ga v telesu
povzročajo prosti radikali.

Splošna priporočila za znižanje ravni stresa,
ki ga v telesu povzročajo prosti radikali
Zmanjšajte vnos polinenasičenih in hidrogeniziranih
rastlinskih maščob, in uporabljajte predvsem olivno olje.
Povečajte vnos za vašo krvno skupino »zelo koristnega« sadja
in zelenjave ter dopolnite prehrano z multivitamini Polyvite®,
zelenim čajem in čajnimi mešanicami Sip Right 4 Your Type®
za vašo krvno skupino.
Povečajte vnos fermentirane hrane (npr. miso, ali dopolnite
prehrano s probiotičnimi formulami PolyFlora® za vašo krvno
skupino).
Povečajte vnos začimb s poudarkom na raznolikosti in
raznobarvnosti, n.pr. bazilka (zelena), ingver (belo-rumen),
gorčica (rumeno-rjava), žafran (oranžno-rdeč), kurkuma (zlato
rumeno-rjava), ter aromatična zelišča, kot so rožmarin,
pehtran, timijan.

Blokirajte delovanje škodljivih lektinov
Znanstveniki so doslej odkrili več kot 1000 živil, ki vsebujejo
posebne beljakovinske molekule – lektine. Lektini, ki niso
kompatibilni s posameznikovo krvno skupino, reagirajo s celicami
črevesnih sten in posledično povzročajo različne motnje v delovanju
imunskega sistema. Vedno več dokazov priča o neposredni
povezavi med delovanjem lektinov in mnogimi težavami in
kroničnimi bolezenskimi stanji, kot so na primer alergije, artritis in
druge bolezni sklepov, diabetes, kronična utrujenost, bolezni srca in
ožilja, rak, neprijetnosti, povezane z menopavzo, in pospešeno
staranje. Ker so različne krvne skupine občutljive na različne
lektine, je Dr. D'Adamo razvil blokatorje lektinov Deflect® ki so
specifično prilagojeni vsaki krvni skupini posebej.
Tudi ob prehodu na dosledno prehranjevanje po
krvnih skupinah predhodne ponavljajoče se
lektinske reakcije pustijo za sabo škodo, za
katero telo potrebuje leta, da jo popravi. Deflect®
nemudoma začne odstranjevati lektine, ki so se v
preteklosti prilepili na telesna tkiva in tam
povzročajo težave. Nadaljnjo škodo preprečite
tako, da prenehate jesti hrano, ki vsebuje za vas
škodljive lektine, obstoječo škodo pa pospešeno
odpravite z revolucionarno formulo Deflect® za
vašo krvno skupino.

Izbirajte dodatke, ki so pravi za vas
Police specializiranih in spletnih trgovin so bogato založene z
neskončnimi različicami vitaminov, mineralov, praškov in
eksotičnih zelišč.
Za razliko od drugih, generičnih proizvodov, pa so prehranski
dodatki Right 4 Your Type® izdelani posebej za vašo krvno skupino.
Končno obstaja znanstveno dokazan pristop k izbiri dodatkov, ki je
v popolnem sozvočju s specifičnimi potrebami vaše krvne skupine.
Samo izdelki, ki jih je razvil Dr. D'Adamo in ki jih po njegovih
receptih izdeluje podjetje North American Pharmacal, vsebujejo
idealno razmerje ustreznih »zelo koristnih« učinkovin za vsako
krvno skupino posebej. Vsak izdelek ponuja izključno sveža hranila
in sestavine najvišje kakovosti. Za to jamči Dr. D'Adamo.

Ne veste, katero krvno skupino imate?
S preprostim testom za ugotavljanje krvne skupine na domu boste
izvedeli odgovor že v nekaj minutah.

Želite vedeti več?

Razstrupljevalni sistemi telesa so vsakodnevno
obremenjeni tako z zunanjimi kot tudi z notranjimi
onesnaževalnimi snovmi. Dr. D'Adamo je posebej za vas
razvil tri naravne formule, ki podpirajo naravne procese
razstrupljanja v telesu. Priporočljivo za vse krvne
skupine.

Formule za vse krvne skupine
Dr. D'Adamo je poleg izdelkov, ki so prilagojeni prehranskemu
profilu posamičnih krvnih skupin, razvil tudi preko 30 optimiziranih
formul, primernih za vse krvne skupine. Ti izdelki vsebujejo
optimalne kombinacije rastlinskih izvlečkov in hranil, skupnih vsem
krvnim skupinam, ob tem pa ne vsebujejo sestavin, ki bi bile za vas
lahko škodljive.
Razlika je očitna.

Razbremenite
jetra in ledvice

http://www.nutrigenomika.info
slovenija@right4eu.com

