Phloxicin™
Za ohranjanje
zdravih in gibčnih sklepov
Naravni proces staranja s spremljajočo obrabo sklepov lahko
povzroči bolečine in togost v sklepih. Ustrezne vaje (zlasti
raztezanje) lahko precej pripomorejo k ohranjanju sklepne
gibčnosti, kljub temu pa je včasih potrebna dodatna pomoč.
Dr. D'Adamo je zasnoval Phloxicin™ za ohranjanje zdravih
in gibčnih sklepov, pri čemer je uporabil kombinacijo zelišč
in ene aminokisline z dokazanim pozitivnim učinkom. Lhistidin je aminokislina, ki je v primeru artritisa običajno v
organizmu primanjkuje, medtem ko Polygonum cuspidatum,
ki izhaja iz družine ajd, vsebuje resveratrol, ki pri naravni
obrabi sklepov dokazano deluje antioksidacijsko,
protivnetno in protibolečinsko.
Celotna formula teh sinergetsko delujočih sestavin krepi
zdravje in gibljivost sklepov pri moških in ženskah vseh
krvnih skupin.
Pakiranje: 60 kapsul
Priporočen odmerek:
2 kapsuli dnevno pri obrokih (t.j. s hrano) oz. kakor predpiše
zdravnik
Sestava:
300 mg izvlečka smole Boswellia serrata
200 mg L-histidina
100 mg ingverjevega olja
100 mg korenine Polygonum cuspidatum

Ne veste, katero krvno skupino imate?
S preprostim testom za ugotavljanje krvne skupine na domu
boste izvedeli odgovor že v nekaj minutah.
http://www.nutrigenomika.info
slovenija@right4eu.com

Connectivar™
Za krepitev sklepov, žil,
kapilar in ligamentov
Connectivar™ vsebuje kompleks bioflavonoidov, dve
dobro raziskani zelišči, in en mineral.
Mineral je mangan, ki podpira čvrstost ligamentov in
pomaga pri stabilizaciji sklepov.
Izvleček korenine božjega drevca ščiti kapilare,
notranje tkivo žil in gladke mišice. Antioksidanti v
božjem drevcu krepijo žile, zmanjšujejo krhkost
kapilar in vzdržujejo zdravo cirkulacijo. Božje
drevce izboljšuje tonus ven, kar zmanjšuje vensko
kapaciteto in nabiranje krvi v venah.
Kompleks rutina in hesperidina blaži kronično
insuficienco ven, vključno z bolečinami, občutkom
teže, krči v nogah, srbenjem in zatekanjem.
Hesperidin, ki je bioflavonoid, izboljšuje tonus ven
in kapilaram vrača njihovo normalno prepustnost.
Gotu Kola stimulira sintezo kolagena.
Rezultat je uravnovešena in učinkovita formula za
krepitev sklepov, žil, kapilar in ligamentov pri moških in
ženskah ne glede na krvno skupino.
Pakiranje: 60 kapsul
Priporočen odmerek:
1 kapsula 1-krat ali 2-krat na dan oz. kakor predpiše zdravnik
Sestava:
3 mg mangana
100 mg korenine božjega drevca
50 mg kompleksa Rutin-Hesperidin
30 mg izvlečka listov Gotu Kola

Bromelain
Naravni encim, ki
pospešuje
okrevanje in
obnovo tkiv
Bromelain je naravni encim, ki se nahaja v steblu in
sadežu ananasa. Najbolj je poznan po svojem pozitivnem
vplivu na prebavo, številne evropske študije pa kažejo,
da bromelain zelo učinkovito pospešuje okrevanje po
začasnih bolečinah in vnetjih, povezanih s telesno vadbo
in športom. Bromelain se uspešno uporablja tudi pri
zdravljenju številnih motenj (n.pr. bolezni srca, artritis),
ran, ki so posledica opeklin, ter v podporo delovanja
antibiotikom.
Pakiranje: 180 kapsul
Priporočen odmerek:
1 kapsula 4-krat na dan
Sestava:
500 mg bromelaina

Strategije za vsakodnevno čiščenje
vašega organizma
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.

Vaša krvna skupina: ključ do zdravja
V zadnjih sto letih so znanstvene raziskave pokazale, da je
absorpcija hranil in mineralov ter njihov vpliv na človekovo
zdravje v veliki meri odvisen od posameznikove krvne
skupine. Z upoštevanjem individualnih značilnosti vaše
krvne skupine pri prehrani in načinu življenja lahko
izboljšate svoje zdravje in počutje, dosežete svojo idealno
težo in optimalno telesno kondicijo na naraven način, in
upočasnite proces starostne degeneracije telesa.
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.

Želite vedeti več?

Dr. D'Adamo je za svoje paciente razvil tri sinergetsko
delujoče formule za lajšanje težav s sklepi, žilami in
vezivnimi tkivi, ter njihovo regeneracijo. Zdaj so na
voljo tudi vam. 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.

Poskrbite za svoje
sklepe

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

