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Γράμμα του εκδότη,
Όλοι οι άρρωστοι θέλουνε να γίνουν καλά. Δεν θα είναι όμως μεγάλη επιτυχία, εάν η ασθένεια
που έχουνε σταματήσει εκεί που βρίσκεται, η ακόμη καλύτερα αρχίσει και να υποχωρεί;
Ιπποκράτης: Κάλλιον το προλαμβάνειν, ή το θεραπεύειν.
Τότε ίσχυαν, σήμερα ΟΧΙ, διότι πρόληψη δεν μπορεί να γίνει και η αιτία για τις ασθένειες παραμένει.
Ιπποκράτης: Έλεγε, είναι αδύνατο να ξέρει ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος.
Εννοούσε, πως λειτουργεί ο οργανισμός, αγνοούσε όμως πως δημιουργείται η υπολειτουργία του.
Που να ήξερε ο σοφός, με τι ταχύτητες θα έτρεχε η υπολειτουργία και τους λόγους στις μέρες μας.
Ιπποκράτης: Νους υγιής εν σώματι υγιή κάποτε, όταν το αίμα ήτανε ίαμα, δηλαδή καθαρό,σαν νερό,
οπότε φάρμακα ήταν τα φυτά, ο αέρας, τα πεντακάθαρα νερά και φυσικά η τότε διατροφή.
Εμείς τώρα λέμε: Νους υγιής εν σώματι υγιεί, με καθαρισμένο αίμα ΊΑΜΑ για αποκατάσταση και υγεία.
Υπολειτουργία είναι το βρώμικο αίμα και η αιτία που αρρωσταίνετε και δεν γερνάτε με υγεία.
Δεν αρρωσταίνετε και γερνάτε, υπολειτουργείτε η και γεννηθήκατε με αυτήν γι’ αυτό και αρρωσταίνετε.
Με την Φωτοθεραπεία όπως ο ήλιος, θα σταματήσετε την υπολειτουργία του οργανισμού, που είναι η αιτία
όλων και αυτός με αυτοΐαση θα σταματήσει τις ασθένειες, οπότε το γήρας θα είναι πολύ μακριά.
Η Ιατρική δεν μπορεί να κάνει διόρθωση οργανισμού, ούτε να σταματήσει την αιτία,
προσπαθεί μάταια να την θεραπεύσει, αυτή όμως μεγαλώνει και έπεται η επόμενη.
Ευχαριστούμε φίλες και φίλοι, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια, για λύσεις που
σας δίνουμε στον τομέα της υγείας, αλλά πάντα παράλληλα με την ιατρική και τους γιατρούς. Ίσως να
είμαστε η πρώτη εταιρεία στον κόσμο, που ασχολήθηκε τόσο, με το πώς λειτουργεί ο οργανισμός και
γιατί αρρωσταίνουμε. Όλοι πουλάνε, αντιγήρανση, ευεξία, θεραπείες, μαντζούνια για καλή υγεία, αλλά
το ερώτημα είναι, γιατί όλο και περισσότεροι μας αποχαιρετούν σε νεότερη ηλικία, ενώ οι δόσεις των
θεραπειών αυξάνονται; Εμείς λοιπόν αυτό το αναλύσαμε σε βάθος και ακούστε τις απόψεις μας, που είναι
λογικές και απλές. Tι κάνατε για το εσωτερικό του οργανισμού σας από τότε που γεννηθήκατε;
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΠΛΕΝΕΤΕ, ΤΟΝ ΝΤΥΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΦΟΥΜΑΡΕΤΕ
ΠΟΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ;
Ο οργανισμός λειτουργεί σωστά μόνο με ΚΑΘΑΡΟ ΑΙΜΑ, χαμηλό ιξώδες, ανοιχτή μικροκυκλοφορία,100120χλμ, αίμα χωρίς θρόμβους και με απελευθερωμένα όχι κολλημένα ερυθρά αιμοσφαίρια διότι (έτσι
ξεκινάει και ο καρκίνος). Τα 20-30 δις ελεύθερα ερυθρά, φορτωμένα με οξυγόνο, πρέπει να θρέψουν
χρονικά και σωστά 50-70 τρις κύτταρα. Τα ερυθρά πρέπει πρώτα να περάσουν από τα ανοικτά τριχοειδή
αγγεία και μετά στα κύτταρα. Γίνεται η ανταλλαγή των αεριών, οξυγόνο με διοξείδιο, ταυτόχρονα όμως
περνούν το νερό τα απαραίτητα και τα φάρμακα, εάν παίρνετε. Αυτή είναι η σωστή θρέψη των κυττάρων
ΑΠΟ ΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ Η ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ;
Από το βρώμικο αργό και κολλώδες αίμα με υψηλό ιξώδες, αλλά μπορεί και να γεννηθούμε με αυτό.
Δημιουργείται από την διατροφή (15-20%), αυτά που αναπνέουμε, πίνουμε, ακτινοβολίες, ποτά τσιγάρα,
ναρκωτικά, ηλεκτρομαγνητικά και ακόμη η δουλειά που κάνουμε, διότι τα πάντα καταλήγουν στο αίμα.
Το βρώμικό αίμα δημιουργεί ταυτόχρονα, τους θρόμβους, την βουλωμένη μικροκυκλοφορία, τα
κολλημένα ερυθρά ( διότι έτσι ξεκινά και ο καρκίνος ), πέφτει η ενέργεια στα μιτοχόνδρια και η θρέψη
των κυττάρων είναι χαμηλή από απαραίτητα. Έτσι αρχίζει η ανισορροπία των κυττάρων. Διαταράσσεται
ο οργανισμός και έτσι συντηρούνται και ξεκινούν όλα και κατά πρώτον η πτώση του ανοσοποιητικού.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ;
Είναι η κακή θρέψη και απέκκριση των αποβλήτων που δημιουργούν, ασβεστώσεις, αθηρώματα σκληρά
αγγεία, υπέρταση, καρδιακά, εγκεφαλικά, διάφορα προβλήματα και ασθένειες, κακό μεταβολισμό, κακή
αποτοξίνωση, χαμηλό ανοσοποιητικό, ασθένειες και τα διάφορα προβλήματα υγείας. Αποτελέσματα,
ακόμη χαμηλότερες κυτταρικές απορροφήσεις, κακός μεταβολισμός και πιο ευάλωτοι στους ιούς και τα
μικρόβια. Με τις κακές απορροφήσεις, θα έχετε έλλειψη, ιχνοστοιχείων, βιταμινών, συνενζύμων,
κολλαγόνων το PH θα είναι όξινο, που αυτό τροφοδοτεί ακόμη και τα καρκινικά κύτταρα. Έπονται στην
πορεία, ημικρανίες, αλλεργίες, άπνοιες, αυτοάνοσα και πολλές άλλες ασθένειες από την υπολειτουργία..
Σταματήστε λοιπόν την υπολειτουργία του οργανισμού, διότι η σωστή λειτουργία του θα
επανέλθει και με αυτοίαση, σταματούν οι ασθένειες και το γήρας τότε, θα είναι πολύ μακριά.
Η επαναφορά της σωστής λειτουργίας του οργανισμού και η διόρθωση του γίνεται μόνο με φωτοθεραπεία,
διότι τα φώτα είναι το μέλλον της ιατρικής. Το είπε και ο πρόεδρος TRUMP διότι η χλωρίνη δεν είναι αυτό
που φαίνεται. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε σε IV laser light therapy και hydrogen peroxide infusions,
συμπληρωματικές θεραπείες σε σοβαρές ασθένειες και στις γρίπες. Για το υπεριώδες φως θα επιβεβαιωθεί
και θα δικαιωθεί ο πρόεδρος TRUMP. Με το μοναδικό μας οξύμετρο ελέγχετε την ροή του αίματος και εάν
είναι χαμηλή, διότι το αίμα θα είναι αργό και κολλώδες το ιξώδες θα είναι υψηλό και τα αγγεία κλειστά.
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΩΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟ ΑΙΜΑ.
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ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ CHLORINE - 6 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΚΑΙ
INTRA VENUS LLL THERAPY ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΦΛΕΒΑ.
ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ INTRA NASAL LLL THERAPY, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΑΠΟ ΜΥΤΗ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟ, ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ,
ΑΥΤΟΙΑΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ.

ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ.

===========================================
Mετριασμός στην αναπαραγωγή του SARS-CoV-2, εναντίον της προτεάσης
της τροφής πολλαπλασιασμού του ιού, με μονοξείδιο του αζώτου in vitro.
Περίληψη. Η επίμονη πανδημία του ιού SARS-CoV-2 ( Severe acute respiratory syndrome coronavirus
2) θέτει παγκοσμίως τη δημόσια υγεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχοντας δυσάρεστες συνέπειες
στα εθνικά συστήματα φροντίδας και στην παγκόσμια οικονομία.Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που
καταβάλλεται για την ανάπτυξη εμβολίων και ειδικών θεραπειών, δεν υπάρχει μέθοδος προφύλαξης ή
αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή. Το μονοξείδιο του αζώτου (NO) είναι ένα αντιμικροβιακό, ευρέος
φάσματος και ένα ισχυρό αγγειοδιασταλτικό που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στη μείωση της
αναπαραγωγής και της υποξίας του SARS-CoV σε ασθενείς με σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο.
Δεδομένης της αναγκαιότητας του ΝΟ ως θεραπεία για τη λοίμωξη του SARS-CoV-2, αξιολογήθηκε in
vitro η αντιιική επίδραση του μονοξεδίου του αζώτου( ΝΟ )στην αναπαραγωγή του SARS-CoV-2. To ΝΟδότης S-Snitroso-N-ακετυλοπενικιλαμίνη (SNAP) είχε δοσοεξαρτώμενη ανασταλτική επίδραση στην
αναπαραγωγή του SARS-CoV-2, ενώ το μη S-νιτροδωμένο NAP δεν ήταν ενεργό, όπως αναμενόταν. Αν
και ο ιικός πολλαπλασιασμός δεν καταργήθηκε πλήρως (στα 200 μM και 400 μM),για να καταστείλει τον
πολλαπλασιασμό του ιού(στα 200 μM και 400 μM),Το SNAP καθυστέρησε ή απέτρεψε εντελώς την
ανάπτυξη ιογενούς κυτταροπαθητικού αποτελέσματος σε επεξεργασμένα κύτταρα και το παρατηρούμενο
προστατευτικό αποτέλεσμα συσχετίστηκε με το επίπεδο αναστολής της αντιγραφής του ιού. Η ικανότητα
του ΝΟ να απελευθερώνεται από το SNAP, να συνδέεται ομοιοπολικά και να ξαναστέλνει την ανασυνδυασμένη πρωτεάση SARS-CoV-2 3CL, δοκιμάστηκε επίσης in vitro. Η παρατηρούμενη μείωση της δραστικότητας της πρωτεάσης SARS-CoV-2 ήταν σύμφωνη με την S-νιτροποίηση της κυστεΐνης ενεργού
ενζύμου.
4.Συμπέρασμα. Σε αυτή τη μελέτη, έγινε αναφορά για το πως το ΝΟ μπορεί να αναστείλει την
αναπαραγωγή του SARS-CoV-2 στο Vero E6 και εντοπίστηκε η κύρια πρωτεάση SARS-CoV-2 ως στόχος
του ΝΟ. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αποτελεσματικά αντιιικά ενάντια στο SARS-CoV-2, λόγω της
τρέχουσας πανδημίας του COVID-19. Βασισμένη σε αυτήν και σε προηγούμενες μελέτες για το SARSCoV in vitro [8,9], και σε μια μικρή κλινική δοκιμή [10], συμπεραίνεται ότι το μονοξείδιο του αζώτου ΝΟ
μπορεί να εφαρμοστεί για κλινική χρήση, τόσο για την θεραπεία του COVID-19 όσο και για άλλες
λοιμώξεις του κορονοïού στους ανθρώπους.
ΜΑΚΕΛΕΙΟ 27 04 2020 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕ Ο TRUMP ΓΙΑ ΤΟ LLL THERAPY
ΜΑΚΕΛΕΙΟ 7 01 2021 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΛΑ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
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ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΥΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΛΥΜΕΝΟ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.
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Φωτοθεραπεία με αυτοκαθαρισμό του αίματος, αυτοΐαση πολλών
ασθενειών και η επαναστατική επιστημονική της εξήγηση
Η ενέργεια με ακτίνες Laser 650nm διεισδύουν στα λιποκύτταρα της κοιλιάς, των μηρών και σε όλες τις
περιοχές του σώματος και διεγείρουν τη φυσική διαδικασία για την απελευθέρωση αποθηκευμένου
περιεχομένου σε αυτά. Το σώμα αποθηκεύει πλεονάζουσες θερμίδες στο λιπώδη ιστό αλλά και τον
εγκέφαλο που το ελέγχει, στη συνέχεια το περιεχόμενο απελευθερώνεται και μεταβολίζεται σε ενέργεια.
Η Φωτοθεραπεία προκαλεί την απελευθέρωση του περιεχόμενου λίπους, που είναι σε θέση να
επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες επίμονες περιοχές και αποβάλλεται μέσω του λεμφικού συστήματος.
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εντυπωσιακά αποτελέσματα μπορεί να δει κανείς σύντομα.
O μηχανισμός δράσης είναι απλός, χαμηλά επίπεδα ενέργειας λέιζερ, μέσα από διακοπτόμενους
παλλόμενους παλμούς δημιουργούν ένα χημικό σήμα στα λιποκύτταρα, με αποτέλεσμα να διασπώνται
τα αποθηκευμένα τριγλυκερίδια σε ελεύθερα λιπαρά οξέα και γλυκερόλη, απελευθερώνοντας τα,
μέσω διαύλων στις μεμβράνες των κυττάρων. Τα λιπαρά οξέα και η γλυκερόλη, στη συνέχεια
μεταφέρονται μέσα από τα αγγεία του λεμφικού στο σώμα και τους ιστούς που θα τα χρησιμοποιήσουν
κατά τη διάρκεια του μεταβολισμού για να δημιουργήσουν ενέργεια. Η περίοδος θεραπείας με άσκηση θα
εξασφαλίσει τον πλήρη μεταβολισμό και την απομάκρυνση από το σώμα των απελευθερωμένων λιπαρών
οξέων. Μέσα σε 1-2 μήνες, εντυπωσιακά αποτελέσματα μπορεί να δει κανείς σχεδόν αμέσως.
Το εργονομικό σχήμα της συσκευής ακριβώς όπως ένα ρολόι χειρός, εφαρμόζεται στον καρπό και την
ρινική κοιλότητα για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα και οι ακτίνες laser ακολουθούν τη διαδρομή των
αρτηριών και των αγγείων για μόνιμα αποτελέσματα. Υιοθετούν χαμηλού επιπέδου laser μήκους κύματος
650nm, χωρίς πόνους, χωρίς επεμβάσεις, χωρίς παρενέργειες και έχει καλά και γρήγορα αποτελέσματα.
Ακτινοβολούνται τα σημεία βελονισμού διαπερνώντας τα τοιχώματα των αγγείων τα οποία απορροφούν
την ενέργεια λέιζερ και αποσυνθέτουν τα υπολείμματα και το λίπος καθαρίζοντας το αίμα ώστε να
διευκολύνεται η μικροκυκλοφορία που ξεβουλώνεται κάθε 20 λεπτά 15%. Απελευθερώνονται τα ερυθρά
αιμοσφαίρια από την συγκόλληση και τα αιμοπετάλια, που κάνουν την ροή του αίματος αργή και
μεταφέρουν οξυγόνο και απαραίτητα συστατικά. Ρυθμίζεται το ιξώδες και το INR, το αίμα γίνεται ίαμα για
την καρδιά, τον εγκέφαλο, το συκώτι, τα νεφρά το πάγκρεας και όλος ο οργανισμός, επανέρχεται στη
σωστή λειτουργία του, βελτιώνοντας ακόμη και την παραγωγή ινσουλίνης ώστε να μειώνεται και το
σάκχαρο. Τελικά το καθαρό αίμα και προλαμβάνει όλα τα όργανα από 130 ασθένειες και νοσήματα.
GREEN LIVING Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΓΙΑ NA EΧΕΤΕ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ
Ποιος είναι κύριος εχθρός της υγείας για τα ηλικιωμένα άτομα;
Τα καρδιαγγειακά, τα εγκεφαλικά, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο, ο αιφνίδιος
θάνατος, τα καρδιακά, τα εγκεφαλικά, το έμφραγμα, η ανακοπή και η εμβολή κ.α. απλά από βούλωμα.
Έρευνα αγοράς
Οι ασθενείς με καρδιαγγειακά, εγκεφαλικά προβλήματα είναι ο μισός πληθυσμός της γης, δηλαδή πάνω
από 3,8 δις. όπου τα 1,5 δισ. είναι ασθενείς με διαβήτη, παχυσαρκία με ετήσια αύξηση 80 εκ. το χρόνο.
Ο παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναμένει στα επόμενα 10 χρόνια, στην κίνα μόνο, να οφείλεται σε
καρδιακή νόσο, καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη και άλλες χρόνιες ασθένειες πρόωροι θάνατοι όπου
αυτό θα δημιουργήσει 558 δις. δολάρια οικονομικές απώλειες και το 2015 οι κινεζικές ιατρικές δαπάνες
των χρόνιων νόσων θα είναι πάνω από 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Σκεφθείτε Ευρώπη και Αμερική.
Υπέρταση.
Η υπέρταση επίσης είναι η κύρια αιτία της ανθρώπινης θνησιμότητας. Ο κίνδυνος είναι ένας από τους
πιο σημαντικούς παράγοντες που προκαλεί τα κάρδιο εγκεφαλικά και αγγειακά νοσήματα. Στην Κίνα, το
78,9% των εγκεφαλικών επεισοδίων και το 36% της στεφανιαίας νόσου σχετίζεται με υπέρταση, καθώς
και την καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια αλλά και ένα μεγάλο μέρος αγγειακών ασθενειών.
Αίμα.
Είναι = ΙΑΜΑ η πηγή της ανθρώπινης ζωής. Το αίμα είναι ένα όργανο με μεγάλη συλλογή των ζωντανών
κυττάρων που αλληλοεπιδρούν το έναν με το άλλο. Το αίμα είναι 3-4 φορές μεγαλύτερο από ότι
κατά όγκο ο εγκέφαλος και 2 - 3 φορές μεγαλύτερο από το συκώτι.
Νοσήματα που προκαλούνται από το αίμα. Υπέρταση, στεφανιαία νόσο, κάρδιο εγκεφαλικά αγγειακά,
Ισχαιμικά επεισόδια, διαβήτης, έλκος, ETC φλεγμονές κ.α.
Ασθένειες από τη μόλυνση του αίματος και την κακή οξυγόνωση.
Η αλληλοεπίδραση οργάνων, παθολογικές αλλαγές ιστών, βλάβη αγγειακού ενδοθηλίου, φλεγμονώδεις
αλλοιώσεις, αρτηριοσκλήρωση, θρόμβωση, απόφραξη αίματος αγγείων, νέκρωση, αιμορραγία,
ποικιλία κάρδιο εγκεφαλικών και αγγειακών νόσων, καρκίνος, πόνος, φλεγμονές, και άλλα.
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Τι είναι το Άρρωστο ΥΨΗΛΟ ιξώδες του αίματος.
Είναι το αργό και κολλώδες αίμα με υψηλό ιξώδες, που δημιουργεί, θρόμβους και συγκόλληση των
αιμοπεταλίων και ερυθρών αιμοσφαιρίων. Έτσι η ροή του αίματος να γίνεται αργή, υψηλές αντιστάσεις
εξασκούνται στα αγγεία και έχουμε αυξημένα λιπίδια, βλάβες των αιμοφόρων αγγείων και θρομβώσεις.
Αγγειακή στένωση. Συσσωμάτωση ερυθρών αιμοσφαιρίων που μπλοκάρουν την ροή του αίματος.
Η πηγή της ασθένειας. Το υπεριξώδες, τα βουλωμένα τριχοειδή, τα κολλημένα τριχοειδή αγγεία και
η υψηλή χοληστερόλη προκαλούν το βρώμικο αίμα και η συγκόλληση των αιμοπεταλίων.
Αρτηριοσκλήρωση. Είναι η απόθεση λιπιδίων στο τοίχωμα των αγγείων που οδηγούν σε αγγειακή
στένωση ή απόφραξη. Κάνουν πάχυνση του τοιχώματος, όπου η απώλεια της ελαστικότητας προκαλεί
σκλήρυνση των αρτηριών και ενεργοποιεί τον οργανισμό για την παραγωγή των ασθενειών, ειδικά στην
καρδιά, τον εγκέφαλο και έτσι εμφανίζεται η αγγειακή νόσος. Παράλληλα μπλοκάρεται και το ΝΟ το
μονοξείδιο του αζώτου που δημιουργεί την αγγειοδιαστολή, την σκλήρυνση και το μεγάλωμα του πέους.
Συγκλονιστικές ανακαλύψεις. • Ο παράγον αίμα οδηγεί τον άνθρωπο σε 18.000 είδη ασθενειών.
• Κάθε χρόνο πεθαίνουν από καρδιαγγειακές και αγγειακές εγκεφαλικές ασθένειες περίπου 15 εκατ.
σε όλο τον κόσμο. Οι αρρώστιες αντιπροσωπεύουν το 50% της συνολικής θνησιμότητας.
• Στην Κίνα, υπάρχουν 160 εκατομμύρια ασθενείς με υψηλή χοληστερόλη, 160 εκατομμύρια ασθενείς με
υπέρταση και περισσότερο από 60 εκ. διαβητικοί. Πεθαίνουν δε από κάρδιο εγκεφαλικά και αγγειακά
νοσήματα περίπου 2,6 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο, κατά μέσο όρο 300 άνθρωποι και πεθαίνουν από
εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιαγγειακή νόσο ανά μία ώρα.
Ο καθαρισμός του αίματος είναι επιβεβλημένος. Το αίμα τροφοδοτώντας τα απαραίτητα συστατικά
στα κύτταρα μεταφέρει και υπολείμματα, που παραμένουν σε αυτό και δημιουργούν τα σοβαρά
προβλήματα από τα φάρμακα, τις χειρουργικές θεραπείες, αυτά που τρώτε, πίνετε, αναπνέετε και ακόμη
επιβάρυνση με την δουλειά που κάνετε εάν σας επιβαρύνει οργανικά και ακόμη εάν καπνίζετε η ρουφάτε
διάφορα διότι όλα καταλήγουν σε αυτό.
ΔΕΝ ΛΕΜΕ ΠΟΤΕ, ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΛΑ, ΘΑ ΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ,
ΣΤΑΜΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ.
ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΕΑΝ ΟΜΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ.
MEDICAL Η TOURISM ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΘΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ AIRBNB, BOOKING, Κ.Α. ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.
ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΟΪΑΣΗΣ, ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ.
ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ, ΜΕ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ.

ONE AND ONLY WORLD WIDE COMPANY, PROVIDING SELF HEALING PRODUCTS ANY WHERE
YOU ARE. SERIOUS SOLUTIONS FOR DISEASES, ANTIAGING AND BEAUTY,
WITH MEDICATION FREE PHOTOTHERAPY.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΣΟΥΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ, ΩΣΤΕ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑΕΡΘΟΥΝ.
Έχετε ξενοδοχείο; Δημιουργείτε κρουαζιέρες; Kάνετε ενοικιάσεις σκαφών αυτοκινήτων,
δωματίων ή σπιτιών μέσω Airbnb; Έχετε τουριστικό γραφείο; Ιαματικά λουτρά; Επικοινωνήστε μαζί μας.
Αναβαθμίστε την επιχείρηση σας διεθνώς, με τις μοναδικές παροχές μας και φυσικά κερδίστε χρήματα.
IT IS OF GREAT INTEREST FOR ALL DEALING WITH TOURISTS, SO THEIR CLIENTS
WILL COME BACK AGAIN.
Do you have an hotel? You organize cruises? Do you rent boats cars, Airbnb houses or rooms?
Do you own a travel agency bureau? Thermal springs? Now be in contact with us.
With our unique services, you upgrade your business and of course you earn money.
ΔΕΝ ΛΕΜΕ ΠΟΤΕ, ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΛΑ, ΘΑ ΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ,
ΣΤΑΜΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ.
ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΕΑΝ ΟΜΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ.
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1 BIOLASER 08-2021 GR UK SUB 499 249 6,56
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΤΕ ΝΕΟΙ;
ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΝΙΑΤΑ; Ο,ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΜΙΚΡΟΙ, ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ.
Do you want to get older only in the papers while remaining young?
Do you know what youth means? It means that you can continue, at your age, to do the
things you did when you were young.
BIOLASER
Φωτοθεραπεία με κρύο λέιζερ 650nm, όπως η ηλιοθεραπεία που ανεβάζει την βιταμίνη D.
Αυτοκαθαρίζεται το βρώμικο αίμα και ρέει καλύτερα, δεν δημιουργούνται θρόμβοι, ξεβουλώνουν
τα τριχοειδή αγγεία, απελευθερώνονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια, οπότε οξυγονώνονται και θρέφονται
σωστά οι ιστοί και τα κύτταρα, διότι έτσι λειτουργεί σωστά ο οργανισμός για μακροζωία χωρίς ασθένειες.
BIOLASER
Phototherapy with cold laser 650nm, like the sun therapy, which increases vitamin D.
The dirty blood is purified and increases flow, without creating thrombus, unblocks small
vessels, liberates erythrocytes, thus tissues and cells are oxygenated and well nurtured,
because this is the way the organism is working for long life without diseases.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΕΛΕΓΕ, ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΗ, ΕΝΝΟΟΥΣΕ ΟΜΩΣ, ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ.
ΑΛΛΑ, ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ? ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ, ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΑΜΕ ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΜΕ.
ΤΟ ΑΙΜΑ HTAN ΙΑΜΑ = ΦΑΡΜΑΚΟ, ΦΑΡΜΑΚΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΦΥΤΑ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.
HIPPOCRATES
HE SAID, HEALTHY MINDS IN A HEALTHY BODY, BUT HE MEANED THE ORGANISM THAT
IS WORKING RIGHT. DOES ANYBODY KNOW, HOW THE ORGANISM IS WORKING;
WE ANALYSE IT AND WE KNOW.
PLANTS AND BLOOD WERE ΙΑΜΑ (MEDICINE). BUT TODAY, CONCERNING THE BLOOD
THIS DOES NOT HAPPEN ANY MORE.
BIOLASER
Μέσω της αυτοΐασης με τα διάφορα φώτα, ειδικά το μπλε, αυξάνει τα επίπεδα μονοξειδίου του αζώτου,
που δημιουργεί αγγειοδιαστολή όπως το VIAGRA και έτσι έχετε καλύτερα αποτελέσματα, στα καρδιακά,
στα εγκεφαλικά, στην ανεβασμένη σας πίεση, στο διαβήτη και στην πεσμένη σας libido.
Ακόμη τα ανανεωμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού δημιουργούν, αντιμικροβιακές επιδράσεις,
σε λοιμώξεις, ειδικά σε συνδυασμό με κουρκουμίνη ή ριβοφλαβίνη. Προστατεύει από την βράχυνση
των τελομερών, καθυστερώντας την γήρανση. Ακόμη μπορεί να αυξήσει την παραγωγή αντικαταθλιπτικών στον εγκέφαλο στο υγιές έντερο και την σεροτονίνη για ενέργεια, οπότε θα σας βοηθήσει
και στην κατάθλιψη να μειώσετε τα χάπια, η ακόμη και να τα κόψετε, αλλά μαζί με τον γιατρό σας.
BIOLASER
Self-healing through different lights, especially the blue one, nitric oxide levels are
increasing, and this creates small artery dilation, like VIAGRA does, so you can have better
results in cardiovascular and cerebrovascular diseases, hypertension, diabetes and deficient
libido. Even the renewed cells of the immune system, create antimicrobial effects on
infections, especially in combination with curcumin or riboflavin. Protects against telomere
depletion, and restores the production of antidepressants in the brain
and in the healthy intestine, so it will also help in depression to reduce the pills,
or even cut them, but with your doctor.
Η ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕNΝΗΣΗ ΜΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ
ΒΡΩΜΙΚΟ ΑΙΜΑ, ΤΑ ΒΟΥΛΩΜΕΝΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.
THE MALFUNCTION OF THE ORGANISM, MIGHT START FROM THE BIRTH TIME,
FROM DIRTY BLOOD, CLOGGED MICROCIRCULATION AND BAD OXYGENATION.
Το αίμα σταδιακά γίνεται βρώμικο, κολλώδες και αργό, τα συσσωρευμένα και κολλημένα ερυθρά
αιμοσφαίρια, δεν μπορούν πια να παραλάβουν και να παραδώσουν στα κύτταρα το οξυγόνο
που θα έπρεπε, τα αγγεία στενεύουν, γίνονται σκληρά με χαμηλή ελαστικότητα, δημιουργούνται
αθηρώματα και εξασκούνται μεγαλύτερες πιέσεις στα τοιχώματα τους,
με αποτέλεσμα σταδιακά να εμφανίζεται,
η πρώτη μας ασθένεια με τα χάπια της, που μπορεί να μας οδηγήσει ξαφνικά,
ξάπλα στην εντατική,
σπίτι με το πι και την αποκλειστική
και όνειρο πλέον η Καραϊβική.
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Gradually, blood becomes dirty, sticky and slow, clotted red blood cells are not able to receive
and oxygenate cells properly, vessels are constricted and become hard with low elasticity,
atheroma gradually they exert extra pressure on the vessel walls and they become hardened.
These have as a result, the occurrence of hypertension and its pills, that may suddenly lead
us to the Intensive Care Unit, or at home with a can, under nurse supervision and …. say good
bye to the Caribbean holidays dream.
Δείτε ανθρώπους, που αλλιώς τους ξέρατε, ενώ τώρα τους βλέπετε, Να χαμογελάνε και να χαιρετάνε τους
περαστικούς σαν μεγάλοι σταρ, Να επαναλαμβάνουν τα ίδια, Να τους κρατούν από το χέρι για σιγουριά
μην τους ξεφύγουν, Να ανεβαίνουν δύσκολα τις σκάλες, Να περπατούν αργά, Να έχουν αστάθεια, Να
κρατούν μπαστούνι, Να μην μπορούν εύκολα να σηκωθούν από την καρέκλα, Να ξεχνούν τι θέλουν να
πουν, Να σκύβουν και να μην είναι ευθυτενείς, Να φουσκώνουν και να σταματάνε κάθε 50 μέτρα από
πνευμονοπάθεια, άσθμα, η δύσπνοια, να πονούν τα πόδια, οι γάμπες και η μέση τους,
Να μπαίνουν και να βγαίνουν στο αυτοκίνητο δύσκολα, αλλά,
Look at people that you once knew who seem different now...
They laugh and say hello to others, greet them like stars, repeat the same things, hold others
by the hand for security, climb the stairs with difficulty, walk slowly, show signs
of unbalance, hold a cane, stand up from the chair with difficulty, forget what they want to
say, not walk straight, stop every 50 meters from pneumonia, asthma, or shortness
of breath, feel pain at their feet, their knees and their back, get in and out of the car with
difficulty but,
Ιδού και τα χειρότερα,
Να ξεχνάνε την κατσαρόλα στην φωτιά και να έρχεται η πυροσβεστική, Να Θέλουν να πάνε στην
τουαλέτα, αλλά να μπαίνουν στην ντουλάπα. Να θέλουν να βγουν από το σπίτι και να πηδούν από
το μπαλκόνι, Να κοιμούνται όρθιοι, Να ξεκινούν την σεξουαλική πράξη και να μην λειτουργεί ο ρούλης.
Or even worse,
They forget the pan on the stove and start a fire, want to go to the toilet and open the door of
the cupboard instead. Want to go out of the house and jump off the balcony, feel dizzy,
try to have sex and “DICK” does not work…...
ΡΟΥΛΗΣ. ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ, Ο ΜΕΓΑΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ.
Ο κορονοϊός μπαίνοντας στο σώμα, κατεβάζει το αέριο του μονοξειδίου του αζώτου και κάνει τα
κύτταρα αφασικά ( ΓΗΡΑΝΣΗ ). Μετά, πολλαπλασιάζεται χάρη στη πρωτεάση που διαθέτει. Με τη σωστή
ποσότητα μονοξειδίου η πρωτεάση καταστρέφεται και δεν μπορεί ο ιός να πολλαπλασιαστεί, οπότε πέφτει
δραστικά το ιικό του φορτίο, αλλά παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει και ο ΡΟΥΛΗΣ.
Μελέτες ξένων Πανεπιστημίων και Ελλήνων λοιμοξιολόγων στην Αθήνα στην διάθεση σας.
DICK THE KEY TO HEALTH WHEN IS WORKING AND INDIRECT THE GREAT ENEMY OF COVID
The coronavirus enters the body, lowers the nitric oxide and makes the cells aphasic
(AGING). Then it multiplies, thanks to its protease (Mpro). With the right amount of nitric
oxide, the protease is destroyed and the virus cannot multiply, so its viral load drops
drastically, but at the same time ROULIS can function. Studies of foreign Universities and
Greek infectious disease specialists in Athens, at your disposal.
Η φωτοθεραπεία, μετά από τελευταίες μελέτες, έδειξε συστηματική επίδραση και στο σώμα.
Χτυπάει τα αιμοπετάλια του αίματος, απελευθερώνοντας δισεκατομμύρια μιτοχόνδρια, στα οποία είναι
πλήρως φορτισμένες οι μπαταρίες τους, όπου υπερπαράγουν ATP, μονοξείδιο του αζώτου και ελεύθερες
ρίζες, που βοηθούν την επαναφόρτιση των άρρωστων κυττάρων, που έχουν χαμηλό δυναμικό.
Έτσι πετυχαίνουμε επισκευή και αναδόμηση των ιστών και των οργάνων του σώματος και ακόμη
της αρρυθμίας και της μαρμαρυγής με αυτοίαση.
Phototherapy after recent studies showed a systematic effect on the body.
It strikes the blood platelets, releasing billions of mitochondria, fully charged, overproducing
ATP, nitric oxide and free radicals in amounts that help recharge diseased cells that have low
potential. Thus, we achieve repair and reconstruction
of the tissues and organs and even of arrhythmia and fibrillation with self-healing.
BIOLASER
Η Φωτοθεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί εάν είχατε κορονοϊό, η εάν κάνετε τo εμβόλιο, διότι στην πορεία,
μπορεί και να αποκτήσετε τυχόν προβλήματα, όπως θρομβώσεις, δηλαδή βούλωμα, που το είπε και ο
αιματολόγος Γεροτζιάφας από την Σορβόννη, διότι τα νεφρά δεν καθαρίζουν τα μεσαία μόρια.
Αλλά η διόρθωση της σωστής λειτουργίας του οργανισμού, μπορεί να σας επαναφέρει όπως ήσασταν.
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BIOLASER
Phototherapy can be applied if you have had a coronavirus disease, or if you are getting the
vaccine, because in the process, you may get any problems, such as thrombosis i.e. clogging,
as DR Gerotziafas, hematologist in Sorbonne, said, because the kidneys
do not clear the medium molecules.
But correcting the proper functioning of the body, can bring you back as you were before.
BIOLASER
Δημιουργεί άμεσες δράσεις αυτοίαση, από την πρώτη εφαρμογή όπως, τα βουητά, τα τζιτζίκια,
τα σφυρίγματα, το σφίξιμο στο κεφάλι, τον πονοκέφαλο, τις ημικρανίες, την ζαλάδα, το σταμάτημα κάθε
λίγα μέτρα, από πόνους στα πόδια, λόγω κακής κυκλοφορίας, τη δυσκολία στην αναπνοή, τη βουλωμένη
μύτη, τις πρησμένες και πονεμένες γάμπες, την πεσμένη όραση, τους πόνους στη μέση,
τα ισχία, τα γόνατα και γενικά στις αρθρώσεις, στους μυς, στους τένοντες, τις φλεγμονές, να μην
μπορείτε να ανεβείτε εύκολα σκάλες, να έχετε δυσκολία στην βάδιση
και σταδιακά να ξεχάσετε το πι και το μπαστούνι.
BIOLASER
Creates immediate actions of self-healing, from the first application such as, the buzzes, the
cicadas, wheezing, tightness in the head, headache, migraines, dizziness, stopping every few
meters from pain in the legs, due to poor circulation, difficulty in breathing, stuffy nose,
swollen and sore calves, decreased vision, back pain, hips, knees and generally in the joints,
muscles, tendons, inflammations, not being able to climb stairs easily, having difficulty
walking and gradually forget the gait aid and the cane.
Άμα τους ρωτήσετε όμως, θα πουν ότι πετάνε, διότι την υπολειτουργία τους την έχουν συνηθίσει.
Μην ξεχνάτε μία οικιακή βοηθός κοστίζει 800 ευρώ το μήνα εάν δεν μπορείτε αυτοεξυπηρετηθείτε.
But if you ask them, they say, we are flying, because they are used to their sub health.
Do not forget a domestic helper costs 800 euros per month if you cannot self-service.
Γι αυτό ο καθαρισμός του αίματος, είναι επιβεβλημένος και απαραίτητος.
This is why blood cleansing is mandatory.
ΑΥΤΗ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΣ,
ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥΣ.
THIS BLOOD CLEANSING METHOD HAS ALREADY ΒΕΕΝ TESTED. IT HAS NO SIDE EFFECTS AND
HAS BEEN APPLIED FOR OVER 30 YEARS INTRAVENOUSLY AT INTERNATIONAL ANTIAGING
HEALTH CENTERS ONLY FOR PRIVILEGED PEOPLE.
Εφαρμόζεται εύκολα στο σπίτι από 15-30 λεπτά, μία, ακόμη και δύο φορές την ημέρα,
στον καρπό και στη ρινική κοιλότητα, για πιο γρήγορα και καλύτερα αποτελέσματα.
It is easily used at home for 15-30 minutes, once or even twice a day
on the wrist and in the nasal cavity for better and quicker results.
BioLaser
Λειτουργεί αναίμακτα, χωρίς παρενέργειες, χωρίς επεμβάσεις και πόνους, με μόνιμα και γρήγορα
αποτελέσματα. Ενισχύει το ανοσοποιητικό, αυξάνει την ενέργεια, την καλή διάθεση, την μνήμη,
δεν θα νυστάζουμε, θα είμαστε ευθυτενείς, θα περπατάμε άνετα, χωρίς να λαχανιάζουμε,
και γενικά αλλάζει η ζωή μας από την πρώτη μέρα, για υγεία χωρίς ασθένειες.
BioLaser
It is bloodless, without side effects, interventions and pain, with permanent and quick
results. It boosts the immune system, increases energy and good mood, fights boredom, loss
of memory and drowsiness. You can walk easily, without getting out of breath and stand
straight. But most important, it changes your life from the first day and we enjoy health
without diseases.
Ρωτήστε μας για οποιαδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, όπως τριχόπτωση, πιτυρίδα, σμηγματόρροια,
η νέα μαλλιά, ακόμη αυτοάνοσα, τις μεταστάσεις από τα καρκινικά βλαστοκύτταρα, αλλά και τις
παρενέργειες της χημείας για όλους τους καρκίνους, διότι με την αυτοΐαση,
μπορεί να σταματήσει η διαταραχή.
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Do not hesitate to contact us, about any health problem you have, such as hair loss, dandruff,
seborrhea, or new hair, even autoimmune diseases, metastases from cancer stem cells, and
the side effects of chemistry for all cancers, because with self-healing, the disorder can be
stopped.
Biolaser
ΑΝΤΙΟ ΑΙΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟ, ΓΙΑΤΡΟΙ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΠΑΚΙΑ,
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΓΙΑ MIA ΖΩΗ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΚΙΑ.
ΕΤΣΙ, ΣΤΟΧΟΣ ΤΑ 100> ΜΕ ΑΙΜΑ ΚΑΘΑΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟ.
Biolaser
BYE STICKY BLOOD, DOCTORS, EXAMINATIONS AND PILLS,
DIRTY BLOOD CLEANSING AT HOME, FOR A HEALTHY LIFE, WITHOUT PROBLEMS.
SO, GOAL OF 100> WITH CLEAN BLOOD, WITHOUT DISEASES AND DOCTORS.
Καλέστε τώρα τον αριθμό που βλέπετε και αγοράστε,
Biolaser συσκευή φωτοθεραπείας, για γρήγορα αποτελέσματα 499 €
Ειδικό μοντέλο, μόνο για χαμηλοσυνταξιούχους και ασθενείς ομάδες, από 249 €
ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ 30 ΜΕΡΕΣ
Call now the number you see and order
Biolaser phototherapy device for quick results 499 €
Special model only for retired persons and sensitive groups, from 249 €
FOR SALE OR FOR RENT FOR 30 DAYS
Μοναδική εταιρεία στον κόσμο, διόρθωσης του οργανισμού, για ασθένειες, αντιγήρανση και ομορφιά.
με ΑΥΤΟΙΑΣΗ, παράλληλα με την Ιατρική, που για μας είναι ισχύς.
TELESTAR: λύσεις για όλους, ακόμη για τον σκύλο η την γάτα σας, παράλληλα με την ισχύ.
Unique worldwide company, repairing your organism, for diseases, antiaging and beauty.
with SELF HEALING, parallel with Medecine, were for us is power.
TELESTAR: solutions for all and everyone, even for your dog or cat, along with the power.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΑΙΜΟΡΑΓΙΕΣ, ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΜΑΤΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΣ, ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΩΓΗ, ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΣΗ ΑΥΧΕΝΑ ΕΠΙ
ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΙΤΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΕΙΤΕ ΩΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ
ΦΑΡΜΑΚΑ, ΛΗΨΗ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ, ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ, ΑΠΕΙΝΙΔΩΤΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΩ
ΤΩΝ 13 ΕΤΩΝ.
TELESTAR
A MOSCAHLAIDIS COMPANY
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ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΣΜΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙΑΣΗ
H τεχνολογία του παρόντος και του μέλλοντος για την διόρθωση του οργανισμού
και των περισσοτέρων ασθενειών.
Καλέστε τώρα τον αριθμό που βλέπετε και επιλέξτε την συσκευή φωτοθεραπείας που σας ταιριάζει.
Biolaser 650nm φως κόκκινο μόνο για ασθενείς ομάδες, από 299 € ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Call now the number you see choose your Phototherapy device that suites you.
Biolaser 650nm light red for and sensitive groups, from 299 €
FOR SALE OR TO RENT FOR 30 DAYS
Red Μύτη 249

Καρπός Μύτη 299€

RED 599€

RED. BLUE. Καρπός Μύτη 799€

Αντενδείξεις: ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ, Βηματοδότης, Καρκίνωμα και κακοήθεις όγκοι,
Εγκυμοσύνη, Θηλασμός, Επιληψία χωρίς θεραπεία αλλά χρήση μόνο σε συνεχές φως θέση 5mw, Μαζική
απώλεια αίματος, Συχνές αιμορραγίες, Mειωμένη πήξη του αίματος, Χρήση ανοσοκατασταλτικών
φαρμάκων, Εξάνθημα από φωτοευαισθησία, Πίεση στα μάτια γλαύκωμα χωρίς θεραπεία, Συμπτώματα
χωρίς αιτιολογία, Μηχάνημα αυτόματης παροχής ινσουλίνης, ΟΧΙ στην ακτινοβόληση σε πληγές που
αιμορραγούν, Λεύκη με θεραπεία με φωτοευαισθητοποιές ουσίες, Άμεση ακτινοβόληση των ματιών, Άμεση
ακτινοβολία του θυρεοειδούς, ΌΧΙ χρήση σε παιδιά κάτω των 13 ετών.
1.Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται και στο σπίτι όταν ακτινοβολούνται ταυτόχρονα τα σημεία
βελονισμού, η κερκιδική αρτηρία, το σημείο Neiguan, το σημείο Τongli, το σημείο Lingdao
και η ρινική κοιλότητα.
2. Συσκευές έχουν λειτουργίες της αυτόματης απενεργοποίησης, χρονικής και ποσοτικής ακτινοβολίας,
εξασφαλίζοντας έτσι πιο άνετη χρήση και πιο ανθρώπινη. 3.Το ρινικό κλιπ, το λουράκι καρπού και κάθε
θύρα λέιζερ στον καρπό λέιζερ είναι εντελώς τοποθετημένα σύμφωνα με το σχεδιασμό καμπυλών του
ανθρώπινου σκελετού και μηχανικής του ανθρώπου, εξασφαλίζοντας έτσι πιο άνετη, αξιόπιστη και
ασφαλέστερη χρήση. 4. Οι συσκευές έχουν απλή, έξυπνη και εξοικονόμηση ενέργειας σχεδιασμό που
εξασφαλίζει την άνετη χρήση και δεν έχουν καθόλου παρενέργειες.
Πιστοποιητικά και κλινικές μελέτες για συσκευές: Τα πιστοποιητικά CE για τις συσκευές είναι
διαθέσιμα, διεθνείς έρευνες και κλινικές μελέτες δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Δεν έχουν καταχωρηθεί
σαν ιατρικοτεχνολογικές συσκευές, εμείς όμως μπορεί να διαθέσουμε μία το 2020, αλλά δεν είμαστε
υποχρεωμένοι, διότι δεν κάνουμε καμία θεραπεία. Ο αυτοκαθαρισμός επηρεάζεται από το χρώμα του
δέρματος του επιπέδου μελανίνης, το πάχος του δέρματος λόγω λίπους, καθώς και η σωστή σκόπευση
του λέιζερ στην κερκιδική αρτηρία. Η αποτελεσματικότητά έχει επιβεβαιωθεί με πάνω 8.000 κλινικές
μελέτες που υπάρχουν στο διαδίκτυο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή είναι ένα προϊόν ευεξίας και γενικής ευφορίας. Δεν αποτελεί ιατρική
θεραπευτική συσκευή κατά την έννοια της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων και δεν έχει
κανένα θεραπευτικό σκοπό ( σύμφωνα με τον Νόμο περί Ασφάλειας Εξοπλισμού και Προϊόντων ).
Η συσκευή παρέχεται με S.E.L.V (Safety Extra Low Voltage). Διαθέτει Πιστοποίηση CE, και δεν είναι
ιατροτεχνολογική συσκευή. Η εταιρεία δεν εγγυάται καμία επουλωτική και θεραπευτική δράση της
συσκευής στον οργανισμό διότι λειτουργεί με αυτοΐαση και είναι θέμα πόσο επιβαρυμένος είναι ο
οργανισμός σας και η υπολειτουργία του για την καλή του επαναφορά.
Μοναδική εταιρεία στον κόσμο, διόρθωσης του οργανισμού, για ασθένειες, αντιγήρανση και ομορφιά
με ΑΥΤΟΙΑΣΗ, παράλληλα με την Ιατρική, τους γιατρούς και τα φάρμακα, που για μας είναι ισχύς.
TELESTAR: λύσεις για όλους, ακόμη για τον σκύλο η την γάτα σας, παράλληλα με την ισχύ.
Unique worldwide company, repairing your organism, for diseases, antiaging and beauty,
with SELF HEALING, parallel with Medecine, doctors and medιcines, were for us are power.
TELESTAR: solutions for all and everyone, even for your dog or cat, along with the power.
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤA NΕΑ Laser ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΗΣ
Axel von Hirschheydt, MD, Lauenfoerde / Γερμανία
12ο Διεθνές Συνέδριο Ιατρικών Εφαρμογών Laser,
Ιούνιος 09/10 2017, Beverungen / Γερμανία

Ιστορική ανάπτυξη φωτοθεραπείας ρολογιού με Laser:

1η γενιά: BIOLASER
Κόκκινο φως (2012) Μόνο μύτη
2η γενιά: BIOLASER
Κόκκινο φως + Μπλε (2016)
3η γενιά: BIOLASER
Κόκκινο φως + μπλε και κίτρινο
4η γενιά: BIOLASER
Κόκκινο φως + μπλε κίτρινο και πράσινο

Η R.B.G.Y 999€

"BioLaser ++++ Green: Κόκκινο φως και πράσινο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ LASER ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Biolaser: Αξεσουάρ επί πλέον

Για όλους τους Πόνους,

αλλεργία ρινίτιδα,

βουητά, σφυρίγματα, τζιτζίκια, τραγούδια.
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Πρωτόκολλο εφαρμογής:

Το ρολόι καρπού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία ή δύο φορές την ημέρα
από 15 - 30 λεπτά και για το ζάχαρο σταδιακά ια μέχρι 60 λεπτά.

Διέγερση των σημείων βελονισμού:

Βιοχημικοί μηχανισμοί συστηματικής θεραπείας με λέιζερ:
• Γενικά, υπάρχουν συγκεκριμένες κυτταρικές δομές που είναι ικανές
να απορροφούν συγκεκριμένα μήκη κύματος (χρώματα) φωτός
(γνωστά ως φωτοϋποδοχείς).
• Το ερέθισμα φωτός δίνει κυτταρικό σήμα που επηρεάζει
τη χημική συμπεριφορά, το μεταβολισμό,
την κίνηση και την έκφραση γονιδίων.
• Έτσι όλα τα συνδεδεμένα ένζυμα και / οι πρωτεΐνες επηρεάζονται.
• Αυτός ο καταιγισμός μπορεί να γίνει σε ολόκληρο το κύτταρο.
13

Απορρόφηση διαφορών φώτων μήκους κύματος (χρώματα) στα μιτοχόνδρια.
• Ένα παράδειγμα για την απορρόφηση διαφορετικών χρωμάτων μέσα στα κύτταρα είναι
η διαδικασία στην αναπνευστική αλυσίδα μιτοχονδρίων.
• Το σύμπλεγμα 1 (NADH αφυδρογονάση) απορροφά το μπλε και το υπεριώδες φως
• Το σύμπλεγμα 3 (αναγωγάση του κυτοχρώματος c) απορροφά το πράσινο και το κίτρινο φως
• Το σύμπλεγμα 4 (οξειδάση του κυτοχρώματος c) απορροφά το κόκκινο και το υπέρυθρο φως

Αυτοεπιδράσεις από το αίμα του κόκκινου φωτός 650 ΝΜ:

• Το κόκκινο λέιζερ είναι γνωστό, για την ικανότητά του να ενισχύει την κυτταρική δραστηριότητα τη
μικροκυκλοφορία, τον καθαρισμο και την καλη κυκλοφορια του αίματος αλλά και στα παράπλευρα αγγεία.
• Ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα με διέγερση διαφορετικών ομάδων λευκοκυττάρων.
• Ενεργοποίηση της φαγοκυτταρικής δραστηριότητας μακροφάγων.
• Ανάπτυξη των αποκαλούμενων "τεράστιων μιτοχονδρίων" με ενεργοποίηση διαφόρων μεταβολικών
οδών, αυξημένη παραγωγή ΑΤΡ και ομαλοποίηση της δυναμικής κυτταρικής μεμβράνης.
Αναλγητικά, σπασμολυτικά και ηρεμιστικά αποτελέσματα.
• Ενεργοποιεί διάφορα ένζυμα και μειώνει τα λιπίδια του αίματος (ενισχύει τη διαδικασία της
υπεροξείδωσης των λιπιδίων για να μειώσει την ποσότητα χοληστερόλης στα αγγεία).
Αύξηση της ΑΤΡ στην ακτινοβολία με λέιζερ (632nm, κόκκινο φως) κυτταρικής καλλιέργειας HeLa.
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Επιδράσεις του Πράσινου Φωτός 525 ΝΜ :

• Το πράσινο δεσμεύεται στην αιμοσφαιρίνη.• Βελτιώνει τη λειτουργία, τη
συμπεριφορά και την κυτταρική ελαστικότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
• Αυξάνει την απόδοση οξυγόνου στους ιστούς. • Μειώνει το ιξώδες του αίματος
και βελτιώνει τη ροή του.• Ενεργοποιεί μονοπάτια επισκευαστικά σταθεροποιητικά
και για την ομορφιά • Σταδιακή μείωση της υπεραντιδραστικότητας των
αιμοπεταλίων. • Θετική επίδραση στην αντλία νατρίου / καλίου, η οποία βοηθά στη
ρύθμιση της ομοιόστασης έσω και εξωκυττάριων κατιόντων. • Kassak et al.
(2005): Το πράσινο φως λέιζερ αυξάνει την παραγωγή του ATP στα
ακτινοβολημένα μιτοχόνδρια σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.

Επιδράσεις του μπλε φωτός 477 ΝΜ :

• Το μπλε φως απελευθερώνει μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) από τα μονοκύτταρα,
από απολήξεις που βρίσκονται στη ρινική κοιλότητα και στα ιγμόρεια από το κεντρικό
νευρικό σύστημα και από άλλα σημαία του οργανισμού. Προκαλεί αγγειοδιαστολή και
βελτιώνει την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία.
• Το μονοξείδιο του αζώτου ΝΟ είναι ένας παράγων με δράσεις νευροδιαβιβαστού
ενισχύσεως του ανοσοποιητικού και έχει δράσεις πολλαπλασιασμού των
βλαστοκυττάρων. Επίσης παίζει βασικό ρόλο στην αναλγησία και την αγγειοδιαστολή
μέσω της οδού c-GMP.
• Η αυξημένη παραγωγή μονοξείδιου του αζώτου ΝΟ, ενεργοποιεί την τελομεράση
και έτσι σταματά τη βράχυνση των τελομερών και κάνει αντιγήρανση.
• Η αύξηση του μονοξείδιο του αζώτου ΝΟ μειώνει την αρτηριακή πίεση.
• Το μπλε λέιζερ είναι γνωστό ότι δρα σαν αντιφλεγμονώδες μειώνοντας τις
προ-φλεγμονώδεις κυτοκίνες και παράγοντες που συμβάλλουν σε μια ποικιλία
καταστάσεων (NF-kB, CRP, IL2, IL6, TNF άλφα, λεπτίνη, χημειοκίνες κ.λπ.)
• Αντιμικροβιακές επιδράσεις σε λοιμώξεις (που προκαλούνται από φωτοδυναμικές
επιδράσεις, ειδικά σε συνδυασμό με φωτοευαίσθητες ουσίες όπως κουρκουμίνη
ή ριβοφλαβίνη Β2).

Το μονοξείδιο του αζώτου έχει αποδειχθεί ότι είναι σημαντικό,
στις ακόλουθες κυτταρικές δραστηριότητες:
• Βοηθάει τη μνήμη στο ALTZHEIMER και τη συμπεριφορά μεταφέροντας
πληροφορίες μεταξύ των νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο.• Βοηθάει το
ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμά τα βακτηρίδια και να προστατεύει από τους
όγκους. • Ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση με αγγειοδιαστολή των αρτηριδίων, οπότε
βοηθά με την αγγειοδιαστολή και την στύση, όπως και το Viagra.
• Μειώνει ακόμη περισσότερο τις φλεγμονές.
• Βελτιώνει ακόμη περισσότερο την ποιότητα του ύπνου.
• Αυξάνει την αναγνώριση των αισθήσεων (δηλαδή της οσμής) που έχει σχέση
με την πτώση της μνήμης.
• Αυξάνει την αντοχή την δύναμη και βοηθά στη γαστρική κινητικότητα.
• Είναι το κλείδι των ιών και ειδικά του κορονοιού που λειτουργεί όπως ο HIV, διότι απενεργοποιεί την
προτεάση που εκκρίνει για να πολλαπλασιάζεται o ιός οπότε το τέλος του είναι μακάβριο και πεθαίνει και
κατ΄ επέκταση δεν τον μεταδίδετε, αυτό το είπε και ο TRUMP. Παράλληλα απελευθέρώνει επί πλέον
μονοξείδιο του αζώτου από την αιμοσφαιρίνη για τον ιό, αλλά είναι και το κλειδή της υγείας

Επιδράσεις του Κίτρινου Φωτός 590 NM:

• Βελτίωση του αντιοξειδωτικού ενζυμικού συστήματος
με αποτοξινωτικά αποτελέσματα.
• Ισχυρά αντι-καταθλιπτικά αποτελέσματα (ειδικά σε συνδυασμό με την
Hypericin από το φυτό St. John’s Wort) και θετική επίδραση στην διάθεση.
• Θετικές επιδράσεις στην ανακούφιση από τον πόνο ειδικά σε ασθενείς με
χρόνιους πόνους και σύνδρομα κόπωσης.
• Βελτιώνει την παραγωγή, σεροτονίνης και βιταμίνης D.
• Θετικές επιδράσεις στο ορμονικό σύστημα.
• Θετικά αποτελέσματα σε χρόνιες λοιμώξεις (π.χ. ασθένεια λεγεωνάριων.
• Καλή επίδραση σε διάφορες λοιμώξεις από ιούς (έρπης ζωστήρας, EBV λοιμώδη
μονοπυρήνωση).
• Ισχυρή αντιβακτηριακή δράση.
• Αποτελέσματα σε ασθενείς με κρίσεις πανικού και αγχώδεις διαταραχές.
• Θετική επίδραση στη σκλήρυνση κατά πλάκας ( στις αισθητηριακές ικανότητες
και στο αίσθημα κόπωσης ).
• Θετική επίδραση στον αυτισμό: "Το κίτρινο λέιζερ προκαλεί σημαντική βελτίωση
στην έκφραση του προσώπου, στην οπτική επικοινωνία, στο λεξιλόγιο, στην εστίαση, την προσοχή
και στην δυνατότητα να αποδέχεται να τον αγκαλιάσουν".
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Επί πλέον κύριες δράσεις φωτοθεραπείας χρωμάτων στο αίμα για αυτοίαση

• Ενίσχυση της κυτταρικής ενέργειας με αύξηση της σύνθεσης ATP.
• Διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος.
• Βελτίωση της μικροκυκλοφορία και μείωση του ιξώδους του αίματος που είναι η αργή ροή
και οι υψηλές αντιστάσεις που εξασκούνται προς τα τοιχώματα των αγγείων, υπέρταση.
• Ενεργοποίηση μακροφάγων.
• Θετικές επιδράσεις στην καρδιά και τον μεταβολισμό.
• Βελτιώνει τη λειτουργία, τη συμπεριφορά και την κυτταρική ελαστικότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
• Αυξάνει την παροχή οξυγόνου.
• Ενεργοποιεί μονοπάτια αποκατάστασης και σταθεροποίησης.
• Απελευθερώνει το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και ενεργοποιεί την τελομεράση.
• Μειώνει την αρτηριακή πίεση.
• Μειώνει τις φλεγμονές.
• Αποτοξινωτικές δράσεις.
• Θετικά αποτελέσματα γενικά στην ενεργητικότητα, με δυνατά αντικαταθλιπτικά αποτελέσματα .
• Μεγαλώνει την παραγωγή σερετονίνης και της βιταμίνης D.
•Ανακουφίζει από τους πόνους.
•Θετικά αποτελέσματα στο ορμονικό σύστημα.

Πεδία εφαρμογής με αυτοΐαση μέσα από τον δικό σας τον οργανισμό:

•
•
•
•
•
•
•

Ασθένειες (Διαβήτης, χρόνιες ασθένειες του ήπατος και των νεφρών).
Μεταβολικές διαταραχές. • Καρδιαγγειακή προστασία.
Αλλεργίες. • (Χρόνιες) Φλεγμονές. • Υπέρταση. • Αυτοάνοσες διαταραχές.
Βελτίωση του ύπνου. • Πρόληψη του jet lag και της θρόμβωσης.
Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. • Κόπωση. • Άγχος. • Εμβοές.
Κατάθλιψη, σύνδρομο κόπωσης. • Αντι γήρανση.
Γενική αύξηση της απόδοσης (στον αθλητισμό).

Μελέτες (1): Πρώτες παρατηρήσεις (Κόκκινο λέιζερ).

•
•
•
•

Σημαντική αύξηση της μελατονίνης (30-100%).
Αύξηση της σεροτονίνης (50-100%).
Βελτιωμένη ποιότητα ύπνου.
Λιγότερη κόπωση.

Μελέτες (2): Μικροκυκλοφορία και ANS (Κόκκινο λέιζερ)
Daniela Litscher und Gerhard Litscher (2015):
LASER WATCH - ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ LASER ΣΤΗΝ ΜΥΤΗ ΟΠΩΣ Ο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ.
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Μελέτες (3): Ακτινοβόλιση όπως ο βελονισμός με λέιζερ στο HT7.
Η Ακτινοβόλιση με λέιζερ στο σημείο HT7 βελτιώνει το γνωστικό έλλειμμα, την
απώλεια στους νευρώνες, το οξειδωτικό στρες και τις χολινεργικές και
ντοπαμινεργικές λειτουργίες. Συστήματα σε ζωικό μοντέλο της νόσου του
Πάρκινσον Jintanaporn Wattanathorn 1, 2, * και Chatchada Sutalangka 2, 3
Τμήμα Φυσιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Khon Kaen, Khon Kaen 40002,
Ταϊλάνδη. Συμπερασματικά, η ακτινοβόληση με λέιζερ στο HT7 μπορεί
να βελτιώσουν τον εκφυλισμό των νευρώνων και τη μνήμη, βλάβη στο ζωικό
μοντέλο του PD μερικώς μέσω του μειωμένου οξειδωτικού στρες και τις
βελτιωμένες χολινεργικές και ντοπαμινεργικές λειτουργίες.

Μελέτες (4): Πολυεστιακή μελέτη της Ελβετίας
Δρ med. Andreas Wirz-Ridolfi, Ελβετία (2016):• 20 ασθενείς (12 άνδρες, 8 γυναίκες), ηλικίας μεταξύ
18 και 76 ετών. • 2 ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 • 18 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. • Χρησιμοποιήθηκε
κόκκινο ρολόι λέιζερ (1η γενιά). • Αξίες δοκιμασμένες σε αρτηριακή πίεση, χοληστερίνη και το ήπαρ.
Μελέτες (4): Πολυεστιακή μελέτη της Ελβετίας
Αποτελέσματα: Πίεση αίματος
Υψηλότερη τιμή:
Πριν: 170/90, μετά: 140/85 mmHg
Μείωση της αρτηριακής πίεσης κατά μέσο όρο:
Συστολική 10,04, Διαστολική 6,54 mmHg
Σε ποσοστό: 7,9%
Μελέτες (4): Πολυεστιακή μελέτη της Ελβετίας
Αποτελέσματα: Χοληστερόλη
Μέσος πριν από: 5,95, μετά: 5,5mmol / l
Μείωση κατά μέσο όρο: - 0,39 mmol / l
Σε ποσοστό: - 6,6%

Μελέτες (4): Πολυεστιακή μελέτη της Ελβετίας

Αποτελέσματα: Λιπίδια (LDL)
Μέσος όρος πριν από: 3,63, μετά: 3,34 mmol / l
Μείωση κατά μέσο όρο: - 0,28 mmol / l
Σε ποσοστό: - 7,8%

Μελέτες (4): Πολυεστιακή μελέτη της Ελβετίας
Αποτελέσματα: Ήπαρ (GPT)
Μέσος όρος πριν: 29,14 IU / l. μετά από: 24,47 IU / l
Μείωση κατά μέσο όρο: - 4,66 IU / l
Σε ποσοστό: - 16,0%
Αποτελέσματα: Ήπαρ (Gamma GT)
Μέσος όρος πριν από: 47,84 IU / l, μετά: 39,70
Μείωση κατά μέσο όρο: - 8,14 IU / l
Σε ποσοστό: - 17,0%
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Μελέτες (5): Διαβήτης (Αναφορά περιπτώσεων) Ασθενής, 62 ετών, άνδρας
Διάγνωση: διαβήτης τύπου 2, υπέρταση; κανονική θεραπεία με μετφορμίνη
2 x 1000 mg, Το Candesartan 32 mg.
Θεραπεία με ρολόι λέιζερ:
1) 3 μηνών κόκκινο ρολόι λέιζερ
2) 3 μηνών κόκκινο-μπλε ρολόι λέιζερ συνδυασμός με κουρκουμίνη.

Μελέτες (5): Διαβήτης (Αναφορά περιπτώσεων).
Χοληστερίνη

LDL χοληστερίνη

Φωτοδυναμικές επιδράσεις:

Το ρολόι λέιζερ μπορεί να συνδυαστεί με διαφορετικά φωτοευαίσθητα συμπληρώματα επιτυγχάνοντας
φωτοδυναμικές επιδράσεις, δηλ. για θεραπεία προσθετικού καρκίνου, παθογόνο απενεργοποίηση ή
πρόληψη από καρκίνο και λοιμώξεις αλλά μόνο από ειδικούς. Φωτοευαίσθητες ουσίες: Χλωροφυλλίνη,
Κουρκουμίνη (Τουρμερικό), Υπεριδίνη (St. Βύνη του John), φυκοκυανίνη.
Υπάρχοντα: • Πρόληψη και θεραπεία μεταβολικών ασθενειών • Πρόληψη και θεραπεία φλεγμονών και
λοιμώξεων • Πρόληψη και θεραπεία αυτοάνοσων νοσημάτων • Πρόληψη και αντιμετώπιση της γήρανσης
• Πρόληψη και υποστήριξη της θεραπείας του καρκίνου, μόνο από ειδικούς.

Φωτοδυναμικές επιδράσεις:

Η κουρκουμίνη αυξήθηκε κατά 15.000 φορές η βιοδιαθεσιμότητα της.
• Η κουρκουμίνη απορροφά το μπλε φως 447 nm.
• Είναι ένας πολύ αποτελεσματικός φωτοευαισθητοποιητής για PDT για
καρκίνο, μολυσματικές και αυτοάνοσες ασθένειες.
• Είναι σε χαμηλές συγκεντρώσεις φωτοτοξικές, λειτουργεί ως ένας
υπερηχοτομοποιητής, διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα και έχει
αντικαρκινική, αντιμεταστατική και αντι-αγγειογενετικά αποτελέσματα.

Σύμπλοκο χλωροφυλλίνης και φυκοκυανίνης
Το Photoactive + είναι ένα έξυπνο φαγητό συμπλήρωμα από φυσικά φυτά εκχυλίσματα.
Περιέχει υδατοδιαλυτό χλωροφυλλίνη και λιποσωματική φυκοκυανίνη.
Και οι δύο ουσίες μπορούν να ενεργοποιηθούν από φως για φωτοδυναμικά φαινόμενα.
Δεν αποτελεί ιατρική θεραπευτική συσκευή κατά την έννοια της οδηγίας περί ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και δεν έχει κανένα θεραπευτικό σκοπό ( σύμφωνα με τον Νόμο περί Ασφάλειας Εξοπλισμού
και Προϊόντων ). Η συσκευή παρέχεται με S.E.L.V (Safety Extra Low Voltage) σύμφωνα με τον νόμο.
Διαθέτει Πιστοποίηση CE και δεν είναι ιατροτεχνολογική.
Η εταιρεία δεν εγγυάται καμία επουλωτική και θεραπευτική δράση της συσκευής στον οργανισμό.
ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΚΑΝΕΤΕ.
Μοναδική εταιρεία στον κόσμο, διόρθωσης του οργανισμού, για ασθένειες, αντιγήρανση και ομορφιά
με ΑΥΤΟΙΑΣΗ, παράλληλα με την Ιατρική, τους γιατρούς και τα φάρμακα, που για μας είναι ισχύς.
TELESTAR: λύσεις για όλους, ακόμη για τον σκύλο η την γάτα σας, παράλληλα με την ισχύ.
Unique worldwide company, repairing your organism, for diseases, antiaging and beauty,
with SELF HEALING, parallel with Medecine, doctors and medιcines, were for us are power.
TELESTAR: solutions for all and everyone, even for your dog or cat, along with the power.
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Πόνοι και οιδήματα, δημιουργούνται από φλεγμονές και λοιμώξεις.
Συντηρούνται από την υπολειτουργία του οργανισμού
και την ανισορροπία του κυττάρου.

PainStop

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΑΜΕΣΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ
Βοηθά τους πόνους του αυχένα (αυχενική σπονδύλωση), πόνους στην μέση, την πλάτη,
σε κήλες δίσκων, πόνους στα γόνατα, αρθρίτιδες, πόνους του ώμου ((παγωμένος ώμος, περιαρθρίτιδα),
χρόνιες σπαστικές και επώδυνες φλεγμονές της πυέλου ( κολλίτις, πόνοι περιόδου ), επώδυνη μαστίτιδα,
μυϊκούς πόνους, ακόμη και νευρομυικούς κάθε αιτιολογίας. Βοηθά στο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα,
γενικά σε τενοντίτιδες ακόμη και του αγκώνα. Εφαρμόζεται και σε αθλητικές κακώσεις.
Βοηθά στο άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα, πάρεση προσωπικού αλλά και νευραλγία τριδύμου.
Μειώνει γρήγορα την φλεγμονή της προστατίτιδας, συρρικνώνει τον αδένα,
εξαλείφοντας την συμπίεση γύρω από την ουρήθρα, και βοηθά την ομαλή διούρηση.
Έχει ευεργετικές δράσεις, στην επούλωση τραυμάτων σε ανθρώπους και ζώα.
Ακόμη και σε γάτες, σκύλους, άλογα, με ανάλογα προβλήματα.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΝΟΥ Συσκευή χαμηλής ισχύος laser 5Mw στα 650nm και 60-150 mW στα 808nm, για
γρήγορη θεραπεία με "κυκλικό φως". Τέλεια συνδυάζονται 808nm με 650nm, για ιδανική θεραπεία
πόνων του σώματος. Η θεραπεία κυκλικού φωτός χρησιμοποιεί χαμηλής έντασης λέιζερ σε συνδυασμό με
τοπική διέγερση. Με την χαμηλή ένταση λέιζερ που εφαρμόζεται στην βιολογία, δεν υπάρχει καμία
μη αναστρέψιμη βλάβη στον οργανισμό και απλώς προκαλείται μια σειρά φυσιολογικών και βιοχημικών
αλλαγών, oπως αντιφλεγμονώδεις, αναλγητικές, γρήγορη σύγκλιση τραυμάτων, που ρυθμίζουν την
λειτουργία του σώματος, για την επίτευξη αποτελεσματικής θεραπείας.
Κλινική δοκιμή Άμεση βελτίωση, δύο εβδομάδες αργότερα ο πόνος σας θα μειωθεί τουλάχιστον κατά
30%. 6 μήνες αργότερα, ο πόνος θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 70%. Σε μερικούς ο πόνος μπορεί να
φύγει για πάντα.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑΣ Αποτελεσματική αντιμετώπιση της φλεγμονής και του πόνου που
παρατηρούνται στην προστατίτιδα. Επίσης καθιστά αποτελεσματική την αντιβίωση στην περιοχή. Μπορεί
γρήγορα να εξαλείψει την φλεγμονή και την υπερπλασία που προκαλεί η προστατίτιδα, να συρρίκνωση
τον αδένα και να εξαλείψει τα πιεστικά φαινόμενα γύρω από την ουρήθρα και να βοηθήσει την
προβληματική ούρηση.
Κλινική δοκιμή σε 30 ασθενείς έδειξε, 15 ασθενείς με σημαντικά αποτελέσματα, 13 ασθενείς με μέτρια
αποτελέσματα και μόνο 2 ασθενείς χωρίς αποτελέσματα. Συνολική αποτελεσματικότητα 93,33 %.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Συσκευή. 2. Κεφαλή Laser: Η κεφαλή πρέπει να είναι κοντά στην επιδερμίδα.
Αποφύγετε τις κρεατοελιές και τα μαλλιά. 3. Χαμηλή μη επεμβατική ακτινοβολία, χωρίς καμία
οποιαδήποτε παρενέργεια. 4. Υποδοχή καλωδίου φόρτισης: Χρησιμοποιήστε την για να φορτίσετε την
συσκευή. 5. Δείκτης έντασης λέιζερ. 6. Λειτουργία: Πατήστε ενεργοποίηση / απενεργοποίηση για να
ξεκινήσετε και να διακόψετε. 7. Ένδειξη φόρτισης: ο δείκτης όταν είναι φωτεινός δεν χρειάζεται φόρτιση.
8. Τέλεια συνδυάζονται 808nm με 650nm, για ιδανική θεραπεία επιφανειακών και πόνων σε βαθύτερα
στρώματα. 9. Φορτιστής: Για φόρτιση. 10. On / Off: Πατήστε για on / off. 11. Πιστοποίηση και
προστασία με διπλώματα ευρεσιτεχνίας που παρέχονται με την απόκτηση ISO13485, ISO9001,
CFDA, CE. 12. Άκρο USB: Χρησιμοποιήστε το για να την συνδέσετε για φόρτιση στον φορτιστή. 13.
Φορητή συσκευή οικιακής φυσιοθεραπεία, μικρό μέγεθος, έξυπνο σχεδιασμό, εύκολη λειτουργία και άνετη
μεταφορά.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 1: Αποφύγετε τις μαύρες ελιές, κρεατοελιές κ.λ.π. 2: Χρήση όχι σε ηλικία κάτω
των 18 ετών. 3: Κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. 4: Καρκίνωμα και κακοήθεις όγκους.

Τιμή 349 €
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KNEE 4 SERVICE

Δόνηση

Θέρμανση

Υπέρυθρες

Λέιζερ

Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε την έξυπνη συσκευή μασάζ γονάτου. Αυτό το προϊόν σάς επιτρέπει να
κάνετε μασάζ μέσω δονήσεων στο γόνατο, με θέρμανση, laser και υπέρυθρες ανάλογα με τις ανάγκες σας
οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, για να απαλλαγείτε από το αίσθημα πίεσης και κόπωσης των
γονάτων.

Δεν συνιστάτε η χρήση σε περίπτωση που:
• Έχετε διαταραχή των νεύρων του ποδιού ή διαταραχή των αισθητηρίων του δέρματος.
• Σας έχουν εισχωρήσει μέταλλο, σιλικόνη ή πλαστικό υλικό στο γόνατο λόγω κατάγματος ή
χειρουργικής επέμβασης.
• Το δέρμα σας δεν έχει την ικανότητα να αισθάνεται θερμότητα.
• Έχετε υποστεί τροχαίο ατύχημα με επακόλουθο τον σοβαρό τραυματισμό του γονάτου κ.λπ.
• Έχετε εμφυτευμένες ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές που επηρεάζονται εύκολα από ηλεκτρομαγνητικές
βλάβες όπως καρδιακοί βηματοδότες.
• Θεωρείται ότι έχετε χάσει την αντίληψη της θερμοκρασίας.
• Έχετε κακοήθεις όγκους.
• Έχετε καρδιακές παθήσεις.
• Αισθάνεστε ασταθής στην αρχή της εγκυμοσύνης σας ή λίγο μετά τον τοκετό.
• Ο διαβήτης σας προκαλεί αντιληπτική βλάβη.
• Έχετε ουλές στο δέρμα σας.
• Έχετε οστεοπόρωση, σοβαρό κάταγμα, διάστρεμμα, μυϊκός πόνος, οξύς πόνους .
Είναι απαραίτητο εδώ να χρησιμοποιείται την συσκευή υπό τη καθοδήγηση γιατρού σας.

Τιμή 299 €
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ, ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ, ΑΡΑΙΩΣΗ, ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑ,
ΠΙΤΥΡΙΔΑ, ΦΑΓΟΥΡΑ, ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ, ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ.
Όπου και να ψάξετε, όποιον και να ρωτήσετε, ότι και να διαβάσετε, όλοι έχουν την ιδανική
λύση, δηλαδή να ξοδεύετε. Τελικά, λεφτά υπάρχουν, μαλλιά όμως, δεν υπάρχουν.
ΑΥΤΟΙ ΟΜΩΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΑΛΛΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΥΝ;
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ, ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΙΑ ΤΟΥ ΘΥΛΑΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ.

BIOLASER
Συσκευή με κρύο laser 650 nm για κυτταρικές δράσεις επισκευής και αυτοίασης.
Αυτοκαθαρίζεται το αίμα οξυγονώνοντας τα κύτταρα και ξεβουλώνοντας τα αγγεία της μικροκυκλοφορίας,
ρυθμίζεται το σμήγμα και απελευθερώνεται η δίοδος για την ανάπτυξη της τρίχας με αυτοΐαση.
Γνωρίζετε ότι στο τριχωτό της κεφαλής του ανθρώπου υπάρχουν περίπου 150.000 τρίχες;
Οι θύλακες όμως, είναι πολύ λιγότεροι διότι έχουν τρεις και τέσσερις τρίχες ο καθένας.
Η τρίχα στη ζωή μας, μεγαλώνει 1,5εκ. κάθε μήνα, γίνεται περίπου ένα μέτρο, πέφτει
και αναπτύσσεται ξανά, μέχρι 10 φορές, αλλά ξαφνικά σταματά να βγαίνει.
Το πρόβλημα είναι η υπολειτουργία του οργανισμού, που προέρχεται από το βρώμικο αίμα, τα βουλωμένα
αγγεία της μικροκυκλοφορίας, την κακή οξυγόνωση, την κακή θρέψη των κυττάρων και των ιστών,
συγκεκριμένα στον θύλακα. Δημιουργείται ανισορροπία του σμηγματογόνου αδένα, που παράγει
περισσότερο σμήγμα και δημιουργείται φλεγμονή στο θύλακα, εμποδίζοντας την ανάπτυξη της τρίχας.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΜΩΣ, ΟΣΟΙ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ Η ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΝΕΙ;

Πρώτα πρέπει να επαναφέρουν την σωστή λειτουργία του θύλακα, μέσα από τον ίδιο τον
οργανισμό, για αυτοίαση της τριχόπτωσης στα υπάρχοντα μαλλιά. Έτσι και τα νέα μαλλιά
της μεταμόσχευσης, θα έχουν μεγαλύτερη και σίγουρη επιτυχία παραμονής και ανάπτυξης.
Η τριχοφυΐα και η πύκνωση όμως, χρειάζονται και εξωτερικές παρεμβάσεις και θρέψης
και φωτοθεραπείας για πλήρη ενεργοποίηση και ζωντάνια του τριχωτού της κεφαλής.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------2 ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΑΛΛΙΑ ΟΤΑΝ ΟΙ ΘΥΛΑΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ.
HAIR GROW και HAIR GROW SHAMPOO
Λοσιόν αύξησης της πυκνότητας για νέα μαλλιά,
όπου παράλληλα, μειώνει και το σμήγμα και σταματά η τριχόπτωση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ
• Αύξηση της ποσότητας του ορατού της τρίχας κατά 69% • Επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων μαλλιών
κατά 33% • Μείωση της δραστηριότητας σμηγματόρροϊας κατά 62% • Μπορεί να σταματήσει την
τριχόπτωση • Επιταχύνει την συνολική ανάπτυξη των μαλλιών έως και 152% (κατά μέσο όρο 117%).
Είναι φυτικά, δεν έχουν παρενέργειες και για καλύτερα αποτελέσματα κάνετε χρήση του σαμπουάν δύο με
τρεις φορές την εβδομάδα, πριν την εφαρμογή της λοσιόν HAIR GROW.
HAIR GROW και HAIR GROW SHAMPOO 150ml και 250ml 29 € και τα δύο μαζί.
Biolight Cap
Καπέλο φωτοθεραπείας, για πλήρη ενεργοποίηση και ζωντάνια του τριχωτού της κεφαλής
και γρηγορότερα αποτελέσματα με χρήση 2 με 3 φορές την εβδομάδα από 30 λεπτά.

Διότι, των φρονίμων τα παιδιά, μαγειρεύουν πριν πεινάσουν,
και αυτοί που έχουν μαλλιά, προλαμβάνουν πριν τα χάσουν.
Καλέστε τώρα τον αριθμό που βλέπετε, όλο το 24ωρο και αγοράστε εύκολα και γρήγορα,
BIOLASER
Συσκευή φωτοθεραπείας 249 €
HAIR GROW και HAIR GROW SHAMPOO 150ml και 250ml από 29 ευρώ και το 2 μαζί.
Biolight Cap καπέλο φωτοθεραπείας με 276 φώτα 999 €

CE
Ιατρική είναι ισχύς, TELESTAR, λύσεις, παράλληλα με την ισχύ
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YOUR COLOR BACK
ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΑΣ ΟΠΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ
ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΣΠΡΕΣ ΤΡΙΧΕΣ
Μπορέσαμε να κατανοήσουμε τον τρόπο του μηχανισμού που γκριζάρουν τα μαλλιά και να αναπτύξουμε
ένα ενζυμικό σκεύασμα που τα επαναφέρει στο αρχικό τους χρώμα. Μπορεί να εκπλαγείτε όταν μάθετε ότι
ο μόνος λόγος που ασπρίζουν είναι διότι λείπει ένα ένζυμο, που είναι η καταλάση και συνήθως παράγεται
στις ρίζες των μαλλιών. Καθώς νιώθουμε άγχος ή μεγαλώνουμε, δεν παράγουμε αρκετή καταλάση και τα
μαλλιά ασπρίζουν. Παρέχοντας ένα παρόμοιο ένζυμο που κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά με την
καταλάση, η διαδικασία της χρωματισμού αποκαθίσταται και τα μαλλιά σας μπορούν να δημιουργήσουν
και πάλι τη δική τους χρωστική ουσία. Μείνατε έκπληκτοι το πόσο απλό είναι; Πραγματικά πρόκειται για
μία επανάσταση, στην επαναφορά του φυσικού σας χρώματος.
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΟ YOUR COLOR BACK;
• Επαναφέρει το φυσικό ίδιο χρώμα των μαλλιών, το οποίο είναι πανομοιότυπο με το δικό σας.
• Τα μαλλιά χρωματίζονται μέσα από την ρίζα της τρίχας σας.
• Το μόνο προϊόν του είδους του που πραγματικά κάνει αυτό που λέει ().
• Είναι ασφαλές, δεν περιέχει μόλυβδο δεν έχει παρενέργειες. Εισάγεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ YOUR COLOR BACK
Στην επιφάνεια του θύλακα υπάρχουν κύτταρα που ονομάζονται μελανοκύτταρα.
Τα μελανοκύτταρα παράγουν οξειδωμένη άχρωμη μελανίνη.
Στη ρίζα της τρίχας υπάρχουν κύτταρα τα οποία παράγουν το ένζυμο καταλάση.
Σε αυτή τη διαδικασία καταναλώνεται συνεχώς και έτσι το ένζυμο πρέπει να παράγεται συνεχώς.
Σε προχωρημένη ηλικία, ο μηχανισμός που αποκαλείται απόπτωση σταματά την παραγωγή καταλάσης.
Το προϊόν μας εισέρχεται στη ρίζα της τρίχας και αρχίζει να αντικαθιστά τη λειτουργία της καταλάσης.
Το ένζυμο G-ρεντουκτάση δεσμεύει το οξυγόνο σε οξικό άργυρο, το οποίο στη συνέχεια θα
απομακρυνθεί με το λούσιμο η με τη βούρτσα. Η τρίχα θα επαναφέρει σταδιακά το αρχικό της χρώμα
για να απολαύσετε την ζωή ξανά χωρίς να έχετε άσπρα μαλλιά.
Δράσεις πολύ σύντομα, από μία έως τρεις εβδομάδες. Για άνδρες και γυναίκες αλλά για το μούσι και
το μουστάκι. Διαφανές υγρό, που είναι για όλους τους τύπους μαλλιών. Για γρηγορότερα αποτελέσματα
εφαρμόστε σεσουάρ στο τέλος εάν θέλετε. Μην τα λούζετε συχνά μέχρι να αποκτήσετε το επιθυμητό
χρώμα . Εφαρμόστε το υγρό κάθε φορά και μετά το λούσιμο. Δεν χρειάζεται να λουστείτε πριν την κάθε
εφαρμογή. Όταν αποκτήσετε το επιθυμητό χρώμα εφαρμόστε 1 έως δύο φορές την εβδομάδα.
ΑΝΔΡΑ

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΜΟΥΣΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΤΑΚΙ

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Τιμή 49 €
ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΙΖΑ ΤΗΣ ΤΡΙΧΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΕΛΟΣ Η ΒΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΑΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 33 B ΜΚΔ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΙ; ΚΑΡΚΙΝΟΣ; Βρέθηκε το φάρμακο; Μήπως υπάρχει και δεν το δίνουν;
Ο καρκίνος είναι ένας κακοήθης όγκος, που συνεχίζει να γίνεται όλο και μεγαλύτερος,
μέχρι που προκαλεί βλάβη στις λειτουργίες του αρχικού οργάνου, ενώ οι μεταστάσεις του
καταστρέφουν τις λειτουργίες των οργάνων όπου εγκαταστάθηκαν.
ΑΙΤΙΑ, ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ.
WHAT? CANCER? Has the cure been found? Do they have it but they don't give it? Cancer is a
malignant tumor that keeps on growing bigger and bigger until it causes damage to the organ
functions, while cancer metastases damage related organs' functions.
CAUSE, CANCER STEM CELLS
CANTICER ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Τώρα μιλάει η πείρα 3500 ετών. Μπορεί ποτέ να μην ξέρει;
Κατ’ αυτούς καρκίνος προκαλείται κατά την φάση εκείνη που ανισορροπία συνδυάζεται
με μεγάλη αύξηση του επιπέδου των τοξινών, μέσα στα κύτταρα, λόγω βρώμικου αίματος και κακής
οξυγόνωσης, οπότε αυτά γίνονται επιθετικά, καυτά με μεγάλη ενέργεια και έτσι πολλαπλασιάζονται τοπικά
και μεταναστεύουν σε άλλα όργανα.
Ο συμβατικός σύγχρονος τρόπος θεραπείας του καρκίνου συχνά καταλήγει στο θάνατο και καρκινικών
αλλά και φυσιολογικών κυττάρων. Η ιδεώδης φυσική αγωγή θα ήταν να εξισορροπηθεί η ενέργεια
μέσα στα κύτταρα και να φύγουν οι τοξίνες.
CANTICER TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
We are talking about 3500 years of experience. Is it possible not being right?
According to it, cancer is created when energy imbalance and toxin levels are very high
inside the cell, because of sticky blood, bad oxygenation and they become very aggressively
hot, with a lot of energy and they multiply locally, migrating also to other organs. The
conventional way of treating cancer often results in the death of both tumor cells and normal
cells. The ideal natural way would be to balance energies into the cells and, to get rid of the
toxins.
ΤΩΡΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες έχουν δείξει ότι υπεύθυνα για την αυτοανανέωση, ανθεκτικότητα
στις χημειοθεραπείες και τις μεταστάσεις, είναι τα λεγόμενα καρκινικά βλαστοκύτταρα
τα οποία αν και αποτελούν το 0,1-0,5% περίπου των κυττάρων του όγκου,
εν τούτοις όμως είναι αυτά που καθορίζουν την τύχη του καρκινοπαθούς. Δυστυχώς αυτά τα καρκινικά
βλαστοκύτταρα δεν καταστρέφονται, από τις υπάρχουσες μέχρι στιγμής κλασικές θεραπείες.
Κρύβονται οργανικά προστατευόμενα στο μυελό των οστών και χτυπούν με την πτώση του
ανοσοποιητικού. Αυτό το φαινόμενο διεργασίας της κατάρρευσης του ανοσοποιητικού, δημιουργεί
όλα τα προβλήματα και χαρακτηρίζει όλους τους καρκίνους.
NOW CANCER AND LATEST FINDINGS FROM WORLDWIDE EXPERTS
In recent years, research has shown that responsible for self-renewal, resistance to
chemotherapy and metastases, are the so-called (CANCER STEM CELLS) which although they
make up about 0.1-0.5% of the tumor cells, nevertheless, they are what determines the fate
of a cancer patient. Unfortunately, these cancer stem cells are not destroyed till now,
by the existing conventional therapies.
They are hiding organically protected in the bone marrow and strike with the fall of the
immune system. This phenomenon of the immune system collapse, creates all the problems
and characterizes all cancers (TUMOR IMMUNOEDITING).
ΤΩΡΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ HARVARD

Με τα κρυμμένα στο μυελό των οστών καρκινικά βλαστοκύτταρα, δυστυχώς δεν έχετε καμία προστασία,
διότι μέχρι αυτή την στιγμή δεν υπάρχει καμία αγωγή που να τα περιορίζει η να τα εξουδετερώνει,
όπως οι χημειοθεραπείες, ακτινoθεραπείες, η ανοσοθεραπείες, εκτός από συγκεκριμένα μοναδικά
φυτοφαρμακευτικά σκευάσματα.
NOW CANCER AND NEW FINDINGS FROM 2018 IN HARVARD UNIVERSITY
With the cancer stem cells hidden in the bone marrow, unfortunately you have no protection,
because so far there is no treatment that limits or neutralizes them,
such as chemotherapy, radiotherapy, or immunotherapy, except for specific unique
phytopharmaceuticals remedies.
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Ο πρωτοπαθής καρκίνος, όταν μεγαλώνει σε όγκο, αποτελείται από δισεκατομμύρια ετερογενή καρκινικά
κύτταρα. Μία κατηγορία αυτών των καρκινικών κυττάρων, υφίσταται επιθηλιακή σε μετεγχυματική
μετάβαση. Με αυτό το φαινόμενο, τα κύτταρα αποκολλούνται από τον αρχικό όγκο και εισέρχονται στην
συστηματική κυκλοφορία του αίματος. Η βιολογία του καρκίνου τα ονομάζει διάσπαρτα καρκινικά
κύτταρα. Αυτά τα διάσπαρτα καρκινικά κύτταρα, μέσα στην κυκλοφορία του αίματος, χωρίζονται
σε δύο κατηγορίες.
Primary tumor when growing in size composed of billions of heterogeneous cancer cells. A
category of these cancer cells, undergoes an epithelial to mesenchymal transition as EMT.
With this phenomenon, the cells detach from the original tumor and enter the systemic
bloodstream. Cancer biology calls them (DISSEMINATED TUMOR CELLS - DTCs). These
disseminated cancer cells in the bloodstream are divided into two categories.
(Α) τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα και (Β) τα καρκινικά βλαστοκύτταρα.
Όταν λοιπόν αυτές οι δύο κατηγορίες κυττάρων βρεθούν στην συστηματική κυκλοφορία του αίματος, για
να μην γίνουν λεία των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, με ειδικούς υποδοχείς που έχουν
στην επιφάνεια τους, ενώνονται με τους αντίστοιχους υποδοχείς, που διάθετουν τα αιμοπετάλια του
αίματος. Με αυτόν τον μηχανισμό, προστατεύονται από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού του ασθενούς.
(A) the CIRCULATING TUMOR CELLS, (CTCs) and (B) CANCER STEM CELLS, (CSCs).
So, when these two categories of cells are found in the systemic circulation of the blood,
in order not to become prey to the cells of the immune system, with special receptors
which have on their surface, acting with the corresponding receptors, that the platelets have.
By this mechanism, they are protected from the patient's immune cells.
Επειδή ο ασθενής κατά την διάρκεια της νοσηλείας του θα δεχθεί έντονη στρεσογόνο κατάσταση,
λόγω των χημειοθεραπειών, ακτινοθεραπειών, η βιολογία των κυκλοφορούντων κυττάρων αλλάζει και
λόγω επιγενετικού αναπρογραμματισμού, μετατρέπονται σε καρκινικά βλαστοκύτταρα, δηλαδή ένα
φαινόμενο που λέγεται αναδιαφοροποίηση.
Όλα λοιπόν αυτά, έχουν γίνει ήδη καρκινικά βλαστοκύτταρα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και
εγκαθίστανται στο τελικό σημείο προορισμού τους το μυελό των οστών. Αποκτούν λόγω διαφόρων
βιολογικών διεργασιών τον σιωπηλό φαινότυπο, όπου ενεργοποιούνται μετά από χρόνια, κάτω από
αδιευκρίνιστες συνθήκες και δημιουργούν τις γνωστές μεταστάσεις.
Because the patient undergoes intensive stress due to chemotherapy, radiotherapy, the
biology of the circulating cell change and due to epigenetic reprogramming, they turn
into cancer stem cells, a phenomenon called (DEDIFFERENTIATION).
All of these cells have already become cancerous stem cells in the bloodstream and reside in
the bone marrow which is their final destination. Due to various biological processes, they
acquire the (DORMANT PHENOTYPE), where they can be activated after years, under obstruct
conditions and create the known metastases.
Σήμερα, γίνονται προσπάθειες, που στοχεύουν στην καταπολέμηση αυτών των αρχηγικών καρκινικών
βλαστοκυττάρων με φυτοφαρμακευτικά σκευάσματα, διότι από ειδικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι κάποια
φυτοφαρμακευτικά σκευάσματα έχουν την ικανότητα να επεμβαίνουν εμποδίζοντας τους βιολογικούς
μηχανισμούς επιβίωσης των καρκινικών βλαστοκυττάρων. Ενώ εάν αφεθούν σε επιβίωση, αυτό που
παρατηρείται, σε κάποιο ποσοστό των ασθενών, είναι το γνωστό φαινόμενο των μεταστάσεων.
Βρέθηκε λοιπόν, ότι αυτά τα εξειδικευμένα φυτοφαρμακευτικά σκευάσματα, προσλαμβάνονται άνετα
από τα αρχηγικά καρκινικά βλαστοκύτταρα με πολύ ευχάριστα για μας αποτελέσματα για την
καταπολέμηση τους, πράγμα που δεν το κάνουν χημικές ουσίες διότι μπορούν και προστατεύονται από
αυτές. Οι πληροφορίες προέρχονται από το Αμερικάνικο Ογκολογικό Ερευνητικό κέντρο της Ιατρικής
σχολής του Πανεπιστήμιου της ΝΕΑ ΥΟΡΚΗΣ και βρίσκονται σε έγκριτα ογκολογικά περιοδικά
όπως το ONCOTARGET και είναι στη διάθεση σας.
Today, efforts are taking place aiming to control, these leader cancer stem cells, with
phytopharmaceuticals, because special studies have shown that some phytopharmaceuticals
have the ability to intervene by inhibiting the biological mechanisms of cancer stem cell
survival. Because, if they survive, we have metastasis in most patients. It was therefore
found, that these specialized phytopharmaceuticals, are easily consumed by those leading
cancer stem cells, with very pleasant results for their elimination. Chemicals cannot do so
because cancer stem cells are able to protect themselves from them.
The information comes from the American Oncology Research Center of NEW YORK
Medical School University and are published in reputable Oncology journals
such as ONCOTARGET which are at your disposal.
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CANTICER
Γεοβοτανικές κάψουλες βοήθειας για όλους τους καρκίνους. Δημιουργείται κυτταρική αποτοξίνωση
και με την ενίσχυση του ανοσοποιητικού διορθώνονται τα διαταραγμένα κύτταρα, προστατεύονται
από τις χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες και από τις παρενέργειες τους, τα υγιή κύτταρα
και όλος ο οργανισμός.
CANTICER
Geobotanical capsules, that help for all cancers. Cellular detoxification occurs and
by boosting the immune system, disturbed cells are corrected, protecting from chemotherapy
and radiotherapy the healthy ones and the whole organism functions better.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΠΤΑ ΓΕΟBΟΤΑΝΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.
WE PRESENT THE SEVEN GEOBOTANICAL EXTRACTS, COMPOSING THE HEALTH MIRACLE.
Μανγκοστίν. Εκχύλισμα καρπών 120mg. με ενεργές ουσίες, Ξανθόνες.
Cancer Stem Cells Killer
Mangosteen. Fruit extract 120mg. with active ingredients, Xanthones.
Πεντάφυλλο. Εκχύλισμα 100mg. με ενεργές ουσίες, Σαπωνίνες (Τζιπενοσάϊντς Εμοντίν).
Cancer Stem Cells Killer
Gynostemma pentafillum. Extract 100mg. active ingredients, Saponins Gypenosides Emodin.
Πικραγγουριά. Εκχύλισμα φρούτων 80 mg. με ενεργές ουσίες, Σαπωνίνες (Χαραντίν).
Momordica charantia. Fruit extract 80mg. with active ingredients, Saponins (Charantin).
Μαύρο σκόρδο. Εκχύλισμα 50mg. με ενεργές ουσίες, Σαπωνίνες.
Black garlic. Extract 50mg. with active ingredients, Saponins.
Σέμεν κόισις (η δάκρυ της Παναγιάς). Εκχύλισμα καρπών 50mg. με ενεργές ουσίες, Λακτόνες.
Semen Coicis (Virgin Mary's tear) Fruit extract 50mg. with active ingredients, Lactones.
Στρείδι μαργαριτοφόρο. Πούδρα 50mg. ενεργή ουσία, Ανθρακικό Ασβέστιο.
Hyriopsis cumingii. Powder 50mg. with active ingredient, Calcium Carbonate.
Γανόδερμα Λουσίντουμ. Εκχύλισμα 50mg. με ενεργές ουσίες, Τριτερπένια και γανοδερικό οξύ.
Cancer Stem Cells Killer
Ganoderma lucidum. Extract 50mg. with active ingredients, Triterpenes Ganoderic acid.
CANTICER
Μόλις διαγνωστεί ο καρκίνος, ξεκινήστε τις κάψουλες αμέσως. Η λήψη τους είναι συμβατή παράλληλα, με
όλα τα σχήματα που σας προτείνει ο γιατρός σας, δεν τα ακυρώνει, αλλά αντίθετα τα προστατεύει.
CANTICER Once the cancer is diagnosed, start the capsules immediately. Taking them is
compatible with all the regiments suggested by your doctor, not canceling them,
but protecting them instead.
CANTICER
Απαραίτητες κάψουλες προστασίας για όλους τους καρκίνους, ακόμη και το πολλαπλούν μυέλωμα, την
λευχαιμία, το λέμφωμα, τον καρκίνο του εγκεφάλου, την προστασία των μαλλιών από την
χημειοθεραπεία, ενώ η σκόνη της κάψουλας βοηθά και τις πληγές στο γυναικείο στήθος.
CANTICER
Auxiliary protection capsules, for all cancers, still multiple myeloma, leukemia, lymphoma,
brain cancer, hair protection from chemotherapy, while powder from the capsule helps also in
the wounds of the breast.
Πάρτε τις κάψουλες παράλληλα με την θεραπευτική αγωγή, διότι δεν έχουν κανένα σκοπό να την
αντικαταστήσουν η ακυρώσουν. Εάν σας έχουν απαγορεύσει τα σαλατικά, μπορείτε και σεις να το πάρετε
διότι δεν περιέχει καθόλου ίνες.
Take the capsules along with your treatment, because they are not aiming to replacing,
or cancel it. If it is not permitted to have salads, you too can get it,
because it contains no fiber at all.
Πάρτε τις κάψουλες για 6 μήνες, σε οποιαδήποτε φάση της ιατρικής αγωγής και εάν βρίσκεστε, ακόμη και
εάν είχατε καρκίνο στο παρελθόν, όπως και τα παιδιά σας 14+. για διορθωτικές κυτταρικές δράσεις.
Take the capsules for 6 months, at any stage of the medical treatment, even if you have had
cancer in the past, as well as your children if they are over 14, for corrective cellular actions.
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Καλέστε τώρα τον αριθμό που βλέπετε και αποκτήστε εύκολα και γρήγορα.
Γεοβοτανικές κάψουλες για ειδική κυτταρική αποτοξίνωση 120 τεμάχια 85 €.
Call now the number you see and get quickly and easily.
Geobotanical capsules, for specific cell detoxification, 120 pieces 85 €.
Μοναδική εταιρεία στον κόσμο, διόρθωσης του οργανισμού, για ασθένειες, αντιγήρανση και ομορφιά
με ΑΥΤΟΙΑΣΗ, παράλληλα με την Ιατρική, τους γιατρούς και τα φάρμακα, που για μας είναι ισχύς.
TELESTAR: λύσεις για όλους, ακόμη για τον σκύλο η την γάτα σας, παράλληλα με την ισχύ.
Unique worldwide company, repairing your organism, for diseases, antiaging and beauty,
with SELF HEALING, parallel with Medecine, doctors and medιcines, were for us are power.
TELESTAR: solutions for all and everyone, even for your dog or cat, along with the power.
ΜΟΝΟ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
Δεν προορίζεται για πρόληψη αγωγή η θεραπεία νόσου.
Δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης διότι απλά δεν είναι φάρμακο.
GREEK NATIONAL HEALTH ORGANIZATION ΕΟΦ 86329/04-12-2015
Εάν θέλετε συμβουλευτείτε και τον γιατρό σας, εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική
αγωγή, η αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας διότι αυτός θα παρακολουθεί τις εξελίξεις σας.
Dietary supplements are not a substitute for a balanced diet.
The product does not intend to be used for prevention or treatment.
It is not subject to a licensing process because it is simply not a medicine.
If you want inform, your doctor, if you are pregnant, breastfeeding, are under medication,
or have health problems, because he will monitor your progress.
ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ MAIL, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ.
ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ Η ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ.
FOR WORLDWIDE ORDER, SEND E MAIL AND GET OUR PROPOSAL.
PREPAYMENT CASH, OR PARTIAL PAYMENTS WITH YOUR CREDIT CARD.
Telestar.gr Website – Facebook – YouTube - Telestar@otenet.gr
TELESTAR A MOSCAHLAIDIS COMPANY
SCROL
ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ,
ΤΟ ΓΑΝΟΔΕΡΜΑ ΛΟΥΣΙΝΤΟΥΜ, Η ΜΑΝΓΚΟΣΤΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΟ.
THE ENEMIES OF CANCER STEM CELLS AND METASTASES ARE HERE,
GANODERΜA LUCIDUM, MANGOSTANA AND PENTAFILLUM.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
Επιλέξατε μόνοι την κατηγορία σας, αλλά Να μην κάνετε υπέρβαση των ημερήσιων δόσεων.
Μόλις εμφανιστεί ο καρκίνος, πάρτε αμέσως τις γεοβοτανικές μας κάψουλες, όπως παρακάτω, για να μην
χάνετε χρόνο, μέχρι να πάρει τις αποφάσεις ο γιατρός σας και σας πει το πλάνο που θα ακολουθήσετε.
Γενικά παίρνετε τις κάψουλες με πολύ νερό όχι κρύο, 30 λεπτά πριν το φαγητό.
Εάν υπάρχουν προβλήματα στομάχου η λήψη γίνεται 30 λεπτά μετά το φαγητό. Η χορήγηση τους να
απέχει 1 ώρα από οποιοδήποτε άλλο χάπι παίρνετε. Το μπουκάλι περιέχει 60 φυτικές κάψουλες.
Α. Επιβαρυμένοι πολύ, 6 κάψουλες πρωί, 6 βράδυ, ή 4 πρωί, 4 μεσημέρι, και 4 βράδυ για 2 μήνες. Στη
συνέχεια, 3 κάψουλες πρωί, 3 μεσημέρι, 3 βράδυ, μέχρι να κλείσετε 6 μήνες. Εάν όλα καλά,
έχει καλώς. Εάν όχι, συνεχίζετε με 3 κάψουλες πρωί, 3 μεσημέρι, 3 βράδυ για άλλους 6 μήνες.
Β. Επιβαρυμένοι και βοήθεια στη χλωρίδα του εντέρου, εγκολπώματα και τις φλεγμονές.
3 κάψουλες πρωί, 3 μεσημέρι, 3 βράδυ για έξι μήνες. Εάν όλα καλά, έχει καλώς. Εάν όχι, συνεχίζετε
με 2 κάψουλες πρωί, 2 μεσημέρι και 2 βράδυ, μέχρι να κλείσετε 6 μήνες. Εάν όμως υπάρχει στασιμότης,
η αγωγή παρατείνεται με 3 κάψουλες πρωί, 3 μεσημέρι, 3 βράδυ για άλλους έξι μήνες.
Γ. Κυτταρική αποτοξίνωση για αύξηση του ανοσοποιητικού, 2 κάψουλες πρωί, 2 μεσημέρι,
2 βράδυ για 6 μήνες.
Δ. Απλή κυτταρική αποτοξίνωση, 1 κάψουλα πρωί και μία 1 βράδυ για 6 μήνες.
Παιδία άνω των 14 ετών, μπορούν να το πάρουν βάσει των παραπάνω οδηγιών.
Δεν έχει παρενέργειες. Διαθέτει έρευνα 10 ετών και είναι 100% γεωβοτανικό φυτικό προϊόν.
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Προφυλάξεις: Να μην χρησιμοποιείται κατά την έναρξη εξωγενών ασθενειών. Οι ασθενείς με πέτρες
στα νεφρά, διαβήτη και υπέρταση να μην το χρησιμοποιούν σε μεγάλες ποσότητες. Η για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Πίνετε μεγάλη ποσότητα νερού για την αποφυγή σχηματισμού οξαλικών αλάτων.
Δεν έχει παρενέργειες, και είναι 100% γεωβοτανικό φυτικό προϊόν.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά. Να μην χρησιμοποιείται κατά την οξεία φάση νοσημάτων, όπως
σε οξείες λοιμώξεις κολικούς κ.α. Οι ασθενείς με πέτρες στα νεφρά, να μην το χρησιμοποιούν σε μεγάλες
ποσότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα, για την αποφυγή σχηματισμού οξαλικών αλάτων και να
πίνουν μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Κατά τη λήψη του καλό είναι να αποφεύγονται οι λιπαρές και κρύες
τροφές, καθώς και τα καρυκεύματα.

-------------------------------------------------------------------------------------------Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται στην Κίνα από την TCM για χιλιάδες χρόνια!
Γνωρίζετε ότι τα προβλήματα της υγείας ξεκινούν με την υπολειτουργία του οργανισμού, που προκαλεί
αναστάτωση στην κυτταρική ισορροπία; Δημιουργεί διαταραγμένα κύτταρα, κακό μεταβολισμό, κακή
αποτοξίνωση, οξείδωση και πτώση του ανοσοποιητικού. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό να
σταματήσει την διαιώνηση της ανισορροπίας, να αντιστρέψει αυτήν την διαδικασία με ένα αποτελεσματικό
φυτικό συμπλήρωμα που βασίζεται στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική (ΠΚΙ = TCM).
Το CANTICER είναι υποστηρικτικό του Γιν και Γιανγκ και το κλειδί ισορροπίας της TCM για να επιτρέψει
στον οργανισμό να διορθώσει την υπολειτουργία του, να αντιστρέψει τα διαταραγμένα κύτταρα τον κακό
μεταβολισμό, την κακή αποτοξίνωση, την οξείδωση, την πτώση του ανοσοποιητικού για την καλή
λειτουργία των οργάνων. Η ηθική της Δυτικής ιατρικής στοχεύει κυρίως τα διαταραγμένα κύτταρα τα
οποία δεν αποφορτίζει, με ελάχιστο ενδιαφέρον για τη γενική κατάσταση στο σώμα. Άρα με τους όρους
της TCM, δρουν δυναμικά για να εξαφανίσουν το "κακό", αλλά κάνουν σοβαρή βλάβη στην «υγιή
ενέργεια, ως αποτέλεσμα ο " κλέφτης " που διευκολύνει την ανάπτυξη των διαταραγμένα κυττάρων να
εξακολουθεί να υφίσταται και αυτό φέρνει πάντοτε κακή πρόγνωση και την επί πλέον υπολειτουργία του
οργανισμού με τα επακόλουθα του.
Το CANTICER κάνει το αντίθετο, μπορεί να βοηθήσει να ισορροπήσει το Γιν και Γιανγκ, να
ανατροφοδοτήσει το αίμα και το τσι, να δυναμώσει τα όργανα, να βελτιώσει την ικανότητα του
οργανισμού να καταπολεμήσει και να αποφορτίσει τα διαταραγμένα κύτταρα, να ανακούφιση από
πληθώρα συμπτωμάτων και να ελέγξει την εξέλιξη τους.
Το CANTICER δημιουργείται με τα πρότυπα GESIN: Αυθεντικό κανόνα αυτής της TCM.

ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ GESIN = ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ TCM

GEOHERBALISM EFFECTIVENESS SAFETY INDIVIDUATION NATURE
ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΦΥΣΗ
GESIN: είναι το πρότυπο των προϊόντων και των υπηρεσιών που είναι ο κανόνας της TCM, που εγγυάται
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ως επί το πλείστον σε αυθεντικό επίπεδο, που σημαίνει ότι εγγυάται την
καλή ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των προϊόντων και
των υπηρεσιών της TCM.
ΤΟ GESIN είναι τα αρχικά των παρακάτω λέξεων Γεωβοτανικής, ραστικότητας, Ασφάλειας,
Εξατομίκευσης και της Φύσης. Γεωβοτανική: είναι τα συστατικά των προϊόντων μας όπου άλλα
χρειάζονται ακατέργαστη σκόνη και άλλα χρειάζονται τα εκχυλίσματα των βοτάνων. Για τα βότανα αυτών
των δύο μορφών, όλοι επιλέγουμε τα αυθεντικά βότανα ή γεωβότανα που εξαρτώνται από την γη όπου
πολύ σοβαρά μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Γεω-σημαίνει
υψηλή ποιότητα και καλή αποτελεσματικότητα, σημείο καλλιέργειας, θέση γης, αέρας, ηλιοφάνεια κ.λ.π.
( βλέπε μαστίχα χίου ).
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΓΕΩΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
Η αυθεντική αρχαία κινεζική ιατρική θεωρείται η ταυτοποίηση των μοναδικών ποιοτικών προτύπων για τα
κινέζικα φυτικά φάρμακα. Η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική βιομηχανία στην Κίνα είναι επίσης μια
σύμβαση της κινεζικής ιατρικής έννοια της ποιότητας. Πρόσφατα έγινε στο Πεκίνο το 39ο Επιστημονικό
συνέδριο στο Xiangshan με θέμα τα αυθεντικά χαρακτηριστικά στην ποιότητα και την προέλευση της
συστηματικής έρευνας στην ιατρική, όπου οι ειδικοί επεσήμαναν ότι ο μηχανισμός σχηματισμού
αυθεντικών συστατικών που ήταν δύσκολο να τα ξεχωρίσουν για πολύ καιρό πρέπει να υπόκεινται σε ένα
διαχωρισμό εμπειρίας μέσων και μεθόδων στη χρήση μοντέρνων τεχνολογιών ώστε να βοηθηθεί η έρευνα
να πετύχει τα παραδοσιακά κινέζικα φάρμακα ώστε να εξασφαλίσει την ανάπτυξη μιας ισχυρής επιστήμης
και τεχνολογίας. Τα γεωβότανα για να είναι αποτελεσματικά εξαρτάται από το σημείο του εδάφους, το
ποσοστό ανηφόρας η κατηφόρας του κτήματος, το σημείο ανατολή, δύση, βοράς, νότος, την κατεύθυνση
του αέρα, πόσες φορές θέλουν πότισμα, ακόμη και κλάδεμα, ώστε μετά την συγκομιδή να δούμε εάν είναι
αποτελεσματικά, λειτουργούν γι αυτό έτσι λέγονται και είναι τα γεωβότανα.
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Είναι μοναδικά και πολύ καλής ποιότητας.
Η Γνήσια ιατρική αναφέρεται σε συγκεκριμένες φυσικές συνθήκες και οικολογικό περιβάλλον στον τομέα
της παραγωγής φαρμάκων και η παραγωγή είναι πιο συγκεντρωμένη, τεχνικές καλλιέργειας, συγκομιδής
και επεξεργασίας που δίδουν μία έμφαση, έτσι ώστε τα ίδια είδη βοτάνων από παραγωγούς άλλων
περιοχών να έχουν καλή ποιότητα, καλό αποτέλεσμα, όπως αναγνωρίζεται από πρόσωπα παγκοσμίου
φήμης. Ο Πρόεδρος του συνεδρίου, οργάνωσε μία σύσκεψη στην Παραδοσιακή Ακαδημία της Κίνας με
τίτλο « Η Αυθεντική ιατρική στην ανάπτυξη της κινεζικής ιατρικής, σύγχρονη κατάσταση και προβλήματα,
με θέμα την αναφορά των παρατηρήσεων. Ο Πρόεδρος του συνεδρίου είναι ο ερευνητής Huang Qi Luστα αυθεντικά βότανα στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική στο μεγαλύτερο ποσοστό της υψηλότερης
οικονομικής αξίας. Από 500 είδη των κινεζικών φυτικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται συνήθως,
περίπου 200 είδη είναι με αυθεντικά συστατικά των οποίων η χρήση υπολογίζεται για το 80% του όγκου
των κινεζικών φυτικών φαρμάκων. Η γνήσια ιατρική έχει μια μακρά ιστορία, η έννοια αυτή μπορεί να
επισημανθεί πίσω στο 2ο αιώνα π.Χ., η «Shen Nong Ben Cao Jing" το βιβλίο έχει ως εξής: «Γη του a, η
αυθεντικότητα του νέου Chan, και κάθε μέθοδος." Νότια Hongjing βιβλίο "Materia Medica αναφερόμενο
σε σχόλια" όπου μιλά σαφώς για την ποιότητα των αυθεντικών υλικών, που «δημιούργησαν διάφορα
φάρμακα." Ο όρος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα αυθεντικά συστατικά του "Παιώνια Pavilion Xiong
ιατρική» (1598), σε - "για την καλή γνήσια ιατρική. " Με τη δυναστεία των Σονγκ να έχει διαμορφώσει
μια σειρά από γνωστές περιοχές καλλιέργειας της πραγματικής ιατρικής όπου οι δυναστίες Ming και Qing
άνθισαν το εμπόριο από φαρμακευτικά βότανα για μια πραγματική ανάπτυξη. Ιδιαίτερες γεωγραφικές
ποιοτικές και αυθεντικά συστατικά ώστε να έχουμε το ακριβές αποτέλεσμα σαν ουσία της κινεζικής
ιατρικής. Ο Huang Qi Lu-, είπε, ότι τα αυθεντικά βότανα αναγνωρίζονται με τις ακόλουθες ιδιότητες: μία
συγκεκριμένη σταθερή ποιότητα, άριστη κλινική αποτελεσματικότητα, με σημαντική τοπική και πλούσια
οικονομική αξία. Τα συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας και η εξαιρετική κλινική αποτελεσματικότητα,
αντανακλούν την πραγματική αξία των σημαντικότερων βότανα. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η πραγματική
ιατρική ακριβώς λόγω της μοναδικής χημικής βάσης, παρήγαγε ένα διαφορετικό είδος άλλων χημικά
βασιζομένων και έχουν δείξει καλή κλινική αποτελεσματικότητα. Με την περαιτέρω έρευνα,
αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο η διαφορά των αυθεντικών βοτάνων και μη αυθεντικής ιατρικής όσο
αφορά τη χημική σύνθεση που μπορεί να μην είναι το αν θα υπάρχουν η όχι ένα ή μερικά συστατικά,
αλλά η συγκεκριμένη αναλογία των συστατικών η αλλαγή της. Ο εκτελεστικός πρόεδρος, του
Πανεπιστημίου της Κινέζικης Ιατρικής καθηγητής Nanjing Ντουάν Jinao λέει ότι τα πραγματική ιατρικά
βότανα δεν είναι μόνο μια γεωγραφική έννοια της παραγωγής, αλλά η ποιότητα που είναι η πιο σημαντική
έννοια, η έννοια των οικονομικών εννοιών και του πολιτισμού με τη διπλή φυσικών και πολιτιστικών
χαρακτηριστικών, ένας πολύπλοκος μηχανισμός σχηματισμού. Οι ειδικοί πιστεύουν γενικά ότι ο
μηχανισμός σχηματισμού συμπλεγμάτων από αυθεντικά υλικά, και γενετικούς, περιβαλλοντικούς,
καλλιέργειας και άλλους παράγοντες που συνδέονται στενά.
Στο ινστιτούτο των κινεζικών PLA 302 Νοσοκομείου του PLA Shaw Creek ερευνητής πρότεινε το
σχηματισμό των γνήσιων ιατρικών με πέντε βασικούς τρόπους, δηλαδή, με περιβαλλοντικό
προσανατολισμό, προσανατολισμό ειδών, με προσανατολισμό στην τεχνολογία παραγωγής, τον
παραδοσιακό προσανατολισμό και πολιτισμικούς παράγοντες που σχετίζονται με το είδος της απόφασης.
Ο Jin Ao είπε ότι σε μακροχρόνια πρακτική παραγωγής, οι μοναδικές γεωγραφικές και οικολογικές
συνθήκες θα αλλάξουν σταδιακά και στη συνέχεια θα αλλάξει το γενετικό υλικό των κινεζικών φυτικών
φαρμάκων και ουσιαστικά θα επηρεάσει την ποιότητα των φαρμάκων. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των
διαφόρων παραγόντων, σχηματίζοντας ένα πολύπλοκο σύστημα δικτύου, που σχηματίζεται κάτω από την
δράση της γνησιότητας των βοτάνων. Στη βιολογία ο φαινότυπος αναφέρεται στα αυθεντικά υλικά που
μπορούν να παρατηρηθούν στο σύνολο των δομικών και λειτουργικών ιδιοτήτων,συμπεριλαμβανομένων
των θεραπευτικών ιδιοτήτων, οργανωτική δομή, την περιεκτικότητα δραστικού συστατικού και
θεραπευτική δράση. Ο Γονότυπος αναφέρεται στο επίπεδο της πραγματικής μεταβολής στη γονιδιακή
ιατρική. Η αλλαγή στα φυτά είναι η αποκώνηση του φυτού στο φαινότυπο από τυχόν γενετικές αλλαγές.
Οι άνθρωποι μέσα από την μελέτη των βιολογικών αυθεντικών υλικών, επεσήμαναν ότι το "Road" είναι
βιολογικοί «πληθυσμοί», με τον αριθμό, το χώρο και την αποτελεσματικότητα των γενετικών
χαρακτηριστικών. Ο σχηματισμός της πραγματικής ιατρικής θα πρέπει να είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ
του γονότυπου και του βιοτόπου του προϊόντος, μπορεί επίσης να εκφραστεί ως: Φαινοτύπου =
γονότυπος + αλλαγές στη μορφή. Οι άνθρωποι άρχισαν να συνειδητοποιούν, γνήσια και μη γνήσια
φάρμακα που παρουσιάζονται σε ένα ορισμένο επίπεδο του πληθυσμού της συνέχειας και της μετάβασης,
από μη γνήσια σε γνήσια θεραπευτικά βότανα και η γεωγραφική απόσταση συνήθως σχετίζεται με
ποσοτικές παραμέτρους υπάρχουν επίσης ορισμένες διαφορές στη γενετική διαφοροποίηση μεταξύ των
πληθυσμών αλλά λόγω της γονιδιακής ροής, αυτή η διαφοροποίηση δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο
της απομόνωσης. Αυθεντικά συστατικά στα παρακάτω γενετικά χαρακτηριστικά, όπως την αυθεντική
φύση των πιο προφανών, γενετικών διαφοροποίησεων, δεύτερος τρόπος γενετικής διαφοροποίησης των
πληθυσμών των αυθεντικών βοτάνων και τον προσδιορισμό των γνήσιων αυθεντικών πληθυσμών της
απομόνωση των μη-γενετικώς διαφοροποιημένων.
28

Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός διαφοροποίησης των μοντέλων της γενετικής διαφοροποίησης, δείχνει
ότι οι πληθυσμοί και μη γνήσια αυθεντικά μεγαλύτερη γενετική διαφοροποίηση των πληθυσμών, τρίτο
είναι η αυθεντική φύση της απόδοσης σε ατομικό επίπεδο μικρο-αποτελεσματικότητας ελέγχου
πολλαπλών γονιδίων για το ποσό που κληρονόμησε.
Ο σχηματισμός των γνήσιων φαρμάκων, επηρεάζεται επίσης από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ο
προσδιορισμός της δραστικότητας των φαρμακευτικών ουσιών βασίζεται στα δραστικά συστατικά, μερικά
από το δραστικό συστατικό κάτω από κανονικές συνθήκες με λίγες ή καθόλου, φυσιολογικές συνθήκες θα
παραχθεί μόνο όταν υπόκειται σε εξωτερικά ερεθίσματα. Ο ερευνητής Lan-Ping Guo ερευνιτής της
παραδοσιακής Κινεζικής Ακαδημίας λέει, ότι οι δευτερογενείς μεταβολίτες είναι παράγοντες προστασίας
των φυτών, κάτω από περιβαλλοντικό στρες τα φυτά μέσω της απελευθέρωσης των δευτερογενών
μεταβολιτών στον έξω κόσμο καταστέλλουν την ανάπτυξη άλλων φυτών για να βελτιώσουν την
ανταγωνιστικότητά τους. Λόγω περιβαλλοντικού στρες (όπως η ξηρασία, το κρύο, τραυματισμός, υψηλή
θερμοκρασία, βαρέα μέταλλα, κλπ), μπορούν να διεγείρουν τη συσσώρευση των φυτικών δευτερογενών
μεταβολιτών και την απελευθέρωση τους, ως εκ τούτου, υπό την έννοια αυτή, το στρες μπορεί να είναι
πιο ευνοϊκό για τον σχηματισμό της γνησιότητα της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής.
Εκτός από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, αυθεντικά βότανα από την επιλογή των σπόρων,
σπορά, φύτευση, τη συγκομιδή και την επεξεργασία ο ανθρώπινος παράγοντας είναι απαραίτητος στη
διαμόρφωση πραγματικών φαρμακευτικών φυτών. Η φύτευση και η τεχνολογία επεξεργασίας είναι πιο
σημαντική για το σχηματισμό και την ανάπτυξη φαρμακευτικών αποτελεσμάτων ακόμη περισσότερο και
από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και βιολογικούς παράγοντες, ιδίως για την καλλιέργεια των
κινεζικών φαρμακευτικών βοτάνων. Η Κινεζική ιατρική είναι μοναδική για την επεξεργασία της φυσικής
ιατρικής ως προεπεξεργασία, της θεωρίας της κινεζικής ιατρικής είναι οι μοναδικές περιοχές. Μελέτες
έχουν δείξει ότι η επεξεργασία της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής με εξασθενημένη
αποτελεσματικότητα, θα αλλάξει την ταχύτητα έναρξης της δράσης του φαρμάκου και ούτω καθεξής.
Δυναμώνοντας την έρευνα και την προστασία της αυθεντικής ιατρικής. Ιστορικά υπάρχουν πράγματι
γνωστές αυθεντικές επιτυχίες, αλλά ο μηχανισμός σχηματισμού της γνησιότητας σπάνια συζητούνται.
Δεδομένου ότι η γεωγραφική κατανομή έχει μια ισχυρή εξειδίκευση, αυθεντική βασική έρευνα σε ξένες
χώρες που δεν συμμετέχουν, ούτε τη βάση της σύγχρονης έρευνας, αλλά λείπει επίσης η αναφορά της
εμπειρία.
Ο μηχανισμός διαμόρφωσης των γνήσιων θεραπευτικών συμπλεγμάτων που είναι δύσκολο να
ταχτοποιηθεί διότι όλα βασίζονται στην πολύχρονη εμπειρία για να καταλήξουν στην αγορά αν και η
πραγματική ιατρική και η κλινική ιατρική έχει πολύ μεγάλη αξία και κύρος, αλλά η γλώσσα της σύγχρονης
επιστήμης δεν μπορεί να εξηγήσει τη φύση και την ποιότητα των αιτίων της. Από τη μία πλευρά,
δημιουργώντας μια αγορά που κατακλύζεται από πλαστά και αυθεντικά υλικά, τα αυθεντικά βότανα
πλήττεται σοβαρά η φήμη και το εμπορικό σήμα.
Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη πραγματικής επιστημονικής καθοδήγησης για την παραγωγή φαρμάκων,
επηρεάζουν σοβαρά τη διατήρηση και την επιφυλακτικότητα για τη χρήση των αυθεντικών υλικών. Στο
πλαίσιο αυτό, οι ειδικοί τόνισαν τη σημασία της επιστημονικής έρευνας για την ενίσχυση της πραγματικής
ιατρικής. Γνήσια φάρμακο είναι ένα προϊόν της βιολογικής εξέλιξης, είναι η γνησιότητα της γεωγραφικής
μεταβολής του επιπέδου της κοινωνικής μορφής έκφρασης. Ως εκ τούτου, η πραγματική ιατρική έρευνα
πρέπει να αποδίδουν μεγάλη σημασία και κλίμακας επίδραση στο επίπεδο του πληθυσμού να το
πραγματοποιήσει. Με την έννοια της ποσοτικής γενετικής και πειραματικών μεθόδων στη μελέτη της
βάσης των αυθεντικών υλικών όπως το γενετικό υλικό, αποκαλύπτουν ότι η πραγματική ιατρική θα είναι
πλέον ένα σημαντικό μέσο μοριακών μηχανισμών, και αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών
ερευνών, είναι να αποκαλύψει τον μοριακό μηχανισμό της πραγματικής ιατρικής. Το κλειδί της αυθεντικής
ιατρικής έρευνας είναι καυτό και δύσκολο. Ο Chen Shilin της Κινεζικής Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών και
του Ινστιτούτου ερεύνης Φαρμακευτικών Φυτών, κατά την άποψη των οικολογικών ζητημάτων είναι πιο
περίπλοκη, έτσι ώστε η έρευνα « για το ο σχηματισμό των οικολογικών μηχανισμών για πραγματικό
φάρμακο" ,το οικολογικό περιβάλλον πρέπει να είναι ολιστική και συστηματικής θεωρίας, η χρήση της
σύγχρονης βιολογίας, αρχές και μέθοδοι μοριακής βιολογίας, για να διευκρινίσει «η γνησιότητα της
παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής," η φύση και ο μηχανισμός σχηματισμού. Ο καθηγητής Γκάο Wenyuan,
της Tianjin Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, δήλωσε ότι η
συστημική βιολογία είναι η μελέτη και το μέσο αποτελεσματικότητας των αυθεντικών βοτάνων, στο
επίπεδο του πληθυσμού της γενετικής σχέσης έχει μια πολύ σημαντική σημασία. Θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερη χρήση της γονιδιωματικής και της συστημικής βιολογίας να διευκρινιστεί συστηματικά την
αιτία της πραγματικής ιατρικής. Ο Λι Τσανγκ της Κρατικής Υπηρεσίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, είπε ότι οι
ερευνητές έφτιαξαν το σύστημα πνευματικής ιδιοκτησίας, των αυθεντικών συστατικών, το σύστημα
χτίστηκε και συμπλήρωσε την νομική έννοια των αυθεντικών υλικών, σε νομικό επίπεδο, ώστε να
καταστεί σαφές τα όρια των αυθεντικών υλικών για τον δρόμο στην αειφόρο ανάπτυξη των απαραίτητων
συστατικών της θεσμικής προστασίας.
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Οι ειδικοί λένε ότι η πραγματική ιατρική δεν έχει καθαρή αντίληψη των φυσικών εννοιών επί πρόσθετα
στις αυθεντικές ιατρικές ιδιότητες των φυσικών επιστημών, αλλά και με την ταυτοποίηση των
καλλιεργειών και των οικονομικών χαρακτηριστικών.
Κάνοντας πλήρη χρήση της σύγχρονης επιστήμης και της τεχνολογίας να αποκαλύψει την πραγματική
βιολογική ιατρική, χημεία, φαρμακολογία και άλλα χαρακτηριστικά και τα πρότυπα, με βάση τη
γεωγραφική αναφορά για την εκτέλεση της ταυτοποίησης των γνήσιων φαρμάκων και την προστασία της
πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι η τρέχουσα πραγματική ιατρική έρευνα ένα από τα σημαντικά καθήκοντα
που αντιμετωπίζουν.
Αποτελεσματικότητα: Όλα τα συστατικά στα προϊόντα ή φόρμουλες επιλέγονται με βάση σαφή και
ακριβή ιστορικά στοιχεία που ταιριάζουν στις δράσεις και ενδείξεις των προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο
διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα είναι αποτελεσματικά λόγω μεγάλης ιστορικής εφαρμογής όπου τίποτα
δεν είναι ισχυρότερο από την μακρά ιστορία της εφαρμογής τους. Επίσης μελετάμε και συλλέγουμε
μοντέρνες έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την τοξικότητά τους, όπου ποτέ δεν θα
υπερβάλλουμε για τις λειτουργίες τους και δράσεις.
Ασφάλεια: Εγγυόμαστε ότι τα προϊόντα μας να είναι ασφαλείας με τρεις τρόπους: Πρώτον, ορισμένα
βότανα είναι τοξικά και δεν μπορεί να ληφθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν επιλέγουμε τα
βότανα, μπορούμε να απαλλαγούμε από όλα τα τοξικά αλλά ορισμένα βότανα είναι πολύ αποτελεσματικά
για τις ασθένειες. Δεύτερον, όλα τα προϊόντα μας που δημιουργούμε στα πλαίσιο GMP, QS, HACCP.
Τρίτο, κάνουμε προσδιορισμό των βαρέων ψυχικών για κάθε βότανο, κάθε παρτίδα, και κάνουμε
επεξεργασία με βιοκτόνα ξεχωριστά.
GESIN είναι πρότυπα ότι τα προϊόντα είναι με τους κανόνες της TCM αυθεντικά,
αποτελεσματικά, ασφαλή και αξιόπιστο, και επίσης τα οφέλη των πελατών, θα προστατεύσουν
τους ανθρώπους παγκοσμίως να μοιραστούν 5000 + χρόνια εξουσίας και ιστορίας της TCM.

Γιν Γιανγκ & στους Ανθρώπους
Σύμφωνα με την παραδοσιακή κινεζική ιατρική θεωρία (TCM), η ζωή των ανθρώπων αποτελείται από Γιν
και Γιανγκ ουσίες: το μυαλό ανήκει σε Yang, ο οργανισμός ανήκει σε Γιν. Το Fu ανήκει σε Yang, το Ζανγκ
ανήκει σε Γιν. Το Qi ανήκει σε Yang, αίμα ανήκει στο Γιν. Το εξωτερικό ανήκει σε Yang, το εσωτερικό
ανήκει σε Γιν. Το επάνω σώμα ανήκει σε Yang, το κάτω σώμα ανήκει σε Γιν. Το μπροστινό μέρος του
σώματος ανήκει σε Yang, το πίσω μέρος του σώματος ανήκει σε Γιν. Η αλληλοεπίδραση μεταξύ του Yin
και Yang δημιουργεί ζωή. Σύμφωνα με τη θεωρία της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής, η ισορροπία
μεταξύ τους και μετά την αλληλεπίδρασή τους, σημαίνει υγεία, η ανισορροπία τους σημαίνει
υπολειτουργία σε σοβαρό βαθμό, οπότε ασθένειες εμφανίζονται και όταν το Yin αφήσει το Yang τότε δεν
υπάρχει ζωή. Έτσι, στην αρχαία Κίνα, οι άνθρωποι επικεντρώνονται στη διατήρηση της ισορροπίας του Γιν
και Γιανγκ, αλλά οι άνθρωποι θα σας ρωτήσω πώς μπορεί να κρατήσουν την ισορροπία του Γιν και Γιανγκ;
Πριν μιλήσουμε γι’ αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να σας πω πώς γίνεται η ανισορροπία μεταξύ του Γιν και
Γιανγκ. Όταν είμαστε βρέφη ο Γιν και Γιανγκ είναι σε κατάσταση ισορροπίας, διότι τα μωρά δεν ξέρουν τι
είναι η ανησυχία, τι είναι ευτυχία και όλη την ημέρα ζουν στον κόσμο τους με αφέλεια καθώς μεγαλώνουν
και υπάρχουν τρία γεγονότα που τα επηρεάζουν :
Δείτε λοιπόν τώρα γιατί στην Κίνα οι επιστήμονες, επικεντρώνονται στη διατήρηση της
ισορροπίας, δίνοντας βάση στους παρακάτω παράγοντες που την επηρεάζουν.
Πρώτον, η υπέρβαση στα επτά ανθρώπινα συναισθήματα.
(χαρά, θυμός, θλίψη, φόβος, αγάπη, μίσος και επιθυμίες).
Στη θεωρία της δυτικής ιατρικής, δεν υπάρχει συσχέτιση συναισθημάτων με ασθένειες.
Η παραδοσιακή κινεζική ιατρική όμως, αντιμετωπίζει από κοινού τις διαταραχές συναισθημάτων σε σχέση
με τις παθήσεις. Η δυτική ιατρική επικεντρώνεται κυρίως στους εξωγενείς παράγοντες, όπως τα βακτήρια,
τους ιούς, το περιβάλλον και παραβλέπει την τεράστια σημασία των συναισθημάτων,
π.χ. τον ακραίο φόβο αλλά και την θλίψη του καρκινοπαθούς στην εξέλιξη της νόσου.
Δεύτερον, η υπερβολή σε διατροφή ( πολυφαγία η υποσιτισμός ). Σε κόπωση
(εργασιομανία η τεμπελιά ) και στη λήψη τοξικών ουσιών, είτε υπό μορφή φαρμάκων
( π.χ. χημειοθεραπεία ) ή περιβαλλοντικής ρύπανσης ( π.χ. το νέφος, οι ακτινοβολίες,
ακόμη και οι ακτινοθεραπείες κ.α.).
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Αν το φαγητό και το ποτό καταναλώνονται χωρίς εγκράτεια, η ισορροπία του οργανισμού θα
διαχαραχθεί. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας λοιπόν, λόγω των παραπάνω υπερβολών δημιουργείται
ανισορροπία, οπότε και εμφανίζονται διάφορα προβλήματα και ασθένειες. Στην Αρχαία Ελλάδα
λαμβάνονταν υπ’ όψιν πολύ σοβαρά τα θέματα που σας αναφέραμε. Στην σύγχρονη Ελλάδα όμως
τείνουμε να υιοθετήσουμε όλο και περισσότερο τον δυτικό τρόπο σκέψης και διαβίωσης. Γι’ αυτό λοιπόν
ανακτήστε και διατηρήστε την ισορροπία του οργανισμού σας.
Τρίτον, οι έξι ακραίοι ατμοσφαιρικοί παράγοντες,
(ο άνεμος, το κρύο, η ζέστη, η υγρασία, η ξηρασία και η φωτιά), που οι κινέζοι τους θεωρούν
υπεύθυνους για επιβάρυνση της λειτουργίας του οργανισμού, ενώ στη δυτική ιατρική υπάρχει ελλιπής
περιγραφή σχέσεως, καιρικών συνθηκών και νόσων.

CANTICER
Η ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΣ
Κάντε τον νου σας, ήρεμο, ειρηνικό και ευρύ,
διότι ο νους είναι ΠΗΓΗ ΙΣΧΥΟΣ.
Ασκηθείτε,
διότι η άσκηση ξεμπλοκάρει τα ΚΑΝΑΛΙΑ ΙΣΧΥΟΣ.
Εφαρμόστε διατροφική διαχείριση,
διότι η τροφή και η ενυδάτωση ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ την ΙΣΧΥ.
Πάρτε την σωστή ιατρική αγωγή,
διότι ΙΑΤΡΙΚΗ είναι ο ΒΟΗΘΟΣ της ΙΣΧΥΟΣ.
ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ, ΙΣΧΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΟΡΡΟΠΟΙΑ ΓΙΝ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ
Γιν και Γιανγκ & ισορροπία είναι δύναμη !!!!!!
Μήπως η ισορροπία του οργανισμού έχει σχέση με την υπολειτουργία του η ακόμη και με τον καρκίνο;
Gluconature είναι υποστηρικτικό του Γιν και Γιανγκ το κλειδί ισορροπία στην TCM για να επιτρέψουν
στον οργανισμό σας να τον θεραπεύσουν.
Καρκίνος στην TCM και δυτικές προσεγγίσεις
Σύμφωνα με τα παγκόσμια στατιστικά του καρκίνου, υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που υποφέρουν
από αυτό, οι περισσότεροι από αυτούς έχασαν τη ζωή τους, αν και το ποσοστό θνησιμότητας είναι
πραγματικά πολύ υψηλό ακριβώς όπως νομίζετε, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν σήμερα με
διαφορετικούς καρκίνους. Ωστόσο, οι επιπλοκές από τον καρκίνο, όπως απίσχναση, κόπρανα πίσσας,
ανορεξία, απώλεια μαλλιών, η αιμορραγία και η μόλυνση εξακολουθούν να επηρεάζουν τους ασθενείς.
Η Παραδοσιακή κινεζική ιατρική στην (TCM) έχει ένα σαφές πλεονέκτημα για την αντιμετώπισή τους.
Οι όγκοι συζητήθηκαν ήδη από χιλιάδες χρόνια πριν, στο ιστορικό της TCM, κακοήθεις όγκους
ηχογράφησε πρώτα η δυναστεία Σονγκ, ο οποίος τους περιέγραψε ως μάζες που ήταν μία ροκ-επιχείρηση
και είχε ανώμαλη επιφάνεια. Από την αρχαία εποχή έως σήμερα, η TCM έχει συσσωρεύσει πολύ εμπειρία
στο θεραπεία του καρκίνου, αν και οι σύγχρονες μέθοδοι είναι πιο δημοφιλής από τις παραδοσιακές
θεραπείες της TCM που εκπληρώνει ακόμη μοναδικό καθεστώς της στην υγεία του ανθρωπίνου σώματος
μας, η οποία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από σύγχρονα μέσα.
Στην προοπτική της TCM, ο καρκίνος είναι μια συστημική διαταραχή και ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των
κακοήθων κυττάρων και είναι μόνο ένα μέρος του συνόλου πολύπλοκων εκδηλώσεων, όπου τα άτομα
έχουν επίσης ορισμένες δυσλειτουργίες των οργάνων, μεσημβρινών διαταραχές και ούτω καθεξής. Η TCM
πιστεύει ότι η ανάπτυξη του καρκίνου οφείλεται βασικά σε ένα αποδυναμωμένο σώμα που
κάνει τα άτομα επιρρεπή σε διαφορετικές καρκινογόνες ουσίες.
Όταν πολλαπλοί παράγοντες ενεργούν κατ 'επανάληψη στο σώμα που οδηγεί σε εσωτερική
δυσαρμονία και δυσλειτουργία οργάνων, που προκαλούν συσσώρευση των παθολογικών
αποβλήτων, και αυτές στη συνέχεια θα προκαλέσει μη φυσιολογική ανάπτυξη σε ορισμένους
χώρους. Δυτική αλλοπαθητική προσεγγίσεις, όπως η χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία ή
χημειοθεραπεία στοχεύουν κυρίως τα καρκινικά κύτταρα, με λίγη ανησυχία για τη γενική κατάσταση του
σώματος. Επιπλέον, οι προσεγγίσεις προκαλούν περαιτέρω βλάβη στο σώμα. Στην TCM τα λόγια, δρουν
έντονα για την εξάλειψη των "κακών", αλλά κάνουν σοβαρή ζημιά στην «υγιή ενέργεια και ως
αποτέλεσμα, το "ενδιαίτημα" που διευκολύνει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων εξακολουθεί να
υφίσταται και αυτό φέρνει πάντοτε κακή πρόγνωση. Με βάση μια ολιστική άποψη της παθολογίας του
καρκίνου, οι γιατροί της TCM είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν ουσιαστικές αλλαγές σε ασθενείς με
καρκίνο με μοναδική εξέταση και διαγνωστικές δεξιότητες, και μαζί με θεραπείες όπως βότανα βελονισμό,
μασάζ ή δίαιτα που αποσκοπούν να βοηθήσουν το σώμα να επανακτήσει ισορροπία και να επιτύχει
ομοιόσταση. Η TCM μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τους ασθενείς με καρκίνο και να γίνει ένα χρήσιμο
συμπλήρωμα στη συμβατική θεραπεία. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι καρκίνου στις μέρες μας, που
μπορεί να αναπτυχθούν σχεδόν σε οποιοδήποτε όργανο ή ιστό, όπως τον πνεύμονα, το ήπαρ, τη σπλήνα
και το στομάχι, το κόλον, το μαστό, το δέρμα, τα οστά, ή του νευρικού ιστού, κλπ.
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Εδώ μιλάμε κυρίως για γαστρικό καρκίνωμα, καρκίνο του ήπατος και καρκίνο του πνεύμονα, αλλά αν
θέλετε να μάθετε περισσότερα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα διότι μπορείτε να πάρετε
ολοκληρωμένη διάγνωση και σχέδιο θεραπείας από τους γιατρούς της TCM μας με TCM τρόπο.
Γαστρικό καρκίνωμα στην TCM
Στο γαστρικό καρκίνωμα παρατηρείται κακοήθης όγκος, που αντιπροσωπεύει το 40% -50% των όγκων
του πεπτικού σωλήνα. Η συχνότητα και η θνησιμότητα της νόσου αυτής παραμένει η υψηλότερη σε
διαφορετικά είδη κακοηθών όγκων. Οι κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν επιγαστρική δυσφορία και
πόνο, έμετο, αιματέμεση, ναυτία, σαν πίσσα κόπρανα και μάζα στο επιγάστριο. Με κανένα εμφανές
συμπτώματα σε πρώιμο στάδιο, συχνά συγχέεται με τη γαστρίτιδα, την ανορεξία και το γαστρικό έλκος.
Σε πιο προχωρημένο στάδιο, εμφανίζεται μάζα στο επιγάστριο και γενικευμένη καχεξία, που είναι ήδη
προχωρημένο στάδιο της νόσου του γαστρικού καρκινώματος. Αυτό εμφανίζεται σε ασθενείς,
οποιαδήποτε ηλικίας, πιο συχνή στους άνδρες παρά στις γυναίκες.
Η αιτιολογία και η παθογένεση δεν είναι σαφής επί του παρόντος, αλλά σχετίζονται με δίαιτα πλούσια σε
αλάτι, μερικές καρκινογόνες ουσίες όπως νιτροζαμίνη, πολυκυκλικών υδρογονανθράκων, κλπ, χρόνια
βακτηριδιακή λοίμωξη, μετά από γαστρεκτομή, νοσήματα του γαστρενταρικού (όπως γαστρικό έλκος,
χρόνια ατροφική γαστρίτιδα, γαστρικό πολύποδα, εντερική επιθηλιακή μεταπλασία), η κακοήθης αναιμία
και γενικούς παράγοντες. Εκδηλώνεται με (παλινδρόμηση), (πόνος στο επιγάστριο ),
(δυσκολία στην κατάποση ), (αίσθημα πληρότητας στο επιγάστριο ).
Τα αίτια της νόσου είναι συναισθηματική διαταραχή κακή διατροφή ή μακροπρόθεσμη ανεπάρκεια του
σπλήνα και του στομαχιού. Από πλευράς παθογένειας, το ήπαρ αδυνατεί να διατηρήσει την ελεύθερη ροή
του τσι, το τσι στομάχι αποτυγχάνει να κατέβει, τα σπλάχνα δεν λειτουργούν κανονικά, και
συσσωρεύονται στο στομάχι, υγρασία, βλέννες, τοξική θερμότητα και στάση του αίματος, το οποίο μπορεί
να οδηγήσει σε γαστρικό καρκίνωμα, σύμφωνα με την κινεζική παραδοσιακή ιατρική.
Προ απαιτούμενα για τη διάγνωση
Πάνω από 30 ετών ασθενείς που πάσχουν από γαστρικό άλγος ή μετεωρισμό για περισσότερο από
1 έτος, που πρόσφατα παρουσιάζουν επιδείνωση του πόνου, αλλαγές του ρυθμού και ελαφρά ευαισθησία
στην γαστρική περιοχή, θα πρέπει να είναι σ επιφυλακή για την πιθανότητα για την πιθανότητα καρκίνου
του στομάχου. Όταν ο ασθενής δεν έχει ιστορικό διαγνωσμένης στομαχικού νοσήματος του αλλά
υποφέρει από καταβολή αγνώστου αιτιολογίας, κόπρανα σαν πίσσα, ανορεξία, κόπωση, μειωμένο
αιματοκρίτη η συχνή αιμορραγία και επίμονο άλγος. Όταν ο ασθενής έχει ιστορικό γαστρικού άλγους, με
πόνο που αντανακλά στον πνεύμονα και το συκώτι με πρήξιμο των υπερκλείδιων λεμφαδένων ή μάζα
που ψηλαφάται στο πρόσθιο τοίχωμα του ορθού.
Η εργαστηριακή εξέταση δείχνει επίμονα θετική για αίμα στα κόπρανα που δεν φαινότανε δια γυμνού
οφθαλμού. Ανεπάρκεια η απουσία γαστρικού οξέος στην εξέταση του γαστρικού υγρού, απουσία
ελεύθερου οξέος στο άδειο στομάχι.
Βιοχημική εξέταση δείχνει αύξηση του AFP στο γαστρικό υγρό, θετικό σε αντιγόνο του γαστρικού
καρκίνου, σημαντική διαφορά στην αλκαλική φωσφατάση και την όξινη πρωτεάση σε δείγμα βιοψίας
γαστρικού βλεννογόνου σε σύγκριση με φυσιολογικούς ιστούς και αύξηση του CEA, CA19-9, CA242 στο
αίμα. Η ακτινογραφία με κατάποση βαρίου δείχνει έλκος μεγαλύτερο από 2,5 cm με ακανόνιστο σχήμα
της περιφέρειας, όρθια εικόνα, σε σημείο μισοφέγγαρου, με ακανόνιστες τραχιές της πτυχές της
μεμβράνης γύρω από το έλκος, άκαμπτο τοίχωμα στομάχου και την εξαφάνιση των κινήσεων του. Το
μέγεθος και ην θέση του όγκου ή η επιφάνεια του όγκου ή του έλκους, η εάν αγγίζοντας αιμορραγεί,
μπορεί να παρατηρηθούν κατά την ενδοσκόπιση. Για να γίνει σίγουρη διάγνωσης, συνιστάται βιοψία ή
εξέταση επιχρίσματος Η υπερηχογραφική εξέταση και η αξονική τομογραφία δείχνουν την ανάπτυξη του
καρκίνου εντός και εκτός της κοιλότητας του στομάχου και τις πιθανές μεταστάσεις στο συκώτι, στο
πάγκρεας, τα νεφρά, τις ωοθήκες ή τους λεμφαδένες της κοιλιακής χώρας.
Διαφοροποίηση του συνδρόμου και Θεραπεία
Στο αρχικό στάδιο, οι περισσότερες περιπτώσεις χαρακτηρίζονται από υπερβολικούς παθογόνους
παράγοντες που συνήθως εκδηλώνονται σαν έλλειψη συντονισμού μεταξύ του ήπατος και του στομάχου,
μπλοκάρισμα από στάση τοξικών ουσιών τη στασιμότητα των φλεγμάτων και υγρασίας.
Οι χρόνιες περιπτώσεις χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια υγιούς τσι, που εκδηλώνεται συνήθως ως
θερμότητα στο στομάχι επιζήμια στο γιν, ανεπάρκεια της σπλήνας σε Γιανγκ και η ανεπάρκεια του τσι
και του αίματος.
Οι αρχές της θεραπείας αποσκοπούν να καταπραΰνουν το τσι στο ήπαρ και να δυναμώσουν τον σπλήνα
να απομακρύνουν το φλέγμα και τη στάση του αίματος. Στα τελευταία στάδια η θεραπεία αποσκοπεί στο
να τονώσει το τσι και το γιν του στομάχου να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα και τις αιτίες, να ενίσχυση
τους αντιπαθογόνους παράγοντες και ταυτόχρονα να εξοστρακίσει τους παθογόνους παράγοντες.
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Έλλειψη συντονισμού μεταξύ του ήπατος και του στομάχου
Κύριες εκδηλώσεις: φούσκωμα στην γαστρική περιοχή, βαθύς διαλείπων πόνος που ακτινοβολεί στην
περιοχή των υποχονδρίων, δύσοσμο ρέψιμο από αχώνευτη τροφή, ανορεξία, ή έμετος, ναυτία, γλώσσα με
λεπτές λευκό επίχρισμα και σφυγμός νηματοειδής και αδύναμος.
Θεραπευτικές Μέθοδοι: αποβλέπουν στο να καταπραΰνουν το συκώτι, ρυθμίζουν τη λειτουργία του
στομάχου, να υποτάξουν τη αντίστροφη ροή του τσι και την ανακούφιση του πόνου. Οι στομαχική θερμό
της είναι επιβλαβής για το Γιν.
Κύριες εκδηλώσεις: Καυστικό άλγος στην γαστρική περιοχή που επιδεινώνεται μετά τα γεύματα,
γαστρική δυσφορία, βρώμικο στόμα, θερμή αίσθηση στα πέλματα τις παλάμες και το στήθος, ξηρά
κόπρανα, ανορεξία, κόκκινη γλώσσα με μικρή επικάλυψη, νηματοειδής και ταχυκαρδία.
Θεραπευτικές Μέθοδοι: Αποσκοπούν στο να ενισχύσουν το γιν, να διώξουν την θερμότητα, να
ρυθμίσουν το στομάχι και να απομακρύνουν τις τοξικές ουσίες.
Εσωτερική στασιμότητα του αίματος και τοξικές ουσίες
Κύριες εκδηλώσεις: εντοπισμένος διαπεραστικός πόνος, μέχρι και διαξιφιστικό άλγος, μάζα και
ευαισθησία στην κοιλιακή χώρα, αιματέμεση, αιματοχυσία, αποφολλίδωση και ξηρό δέρμα,
μωβ γλώσσα ή σκοτεινές κηλίδες βαθιά στη γλώσσα, νηματοειδής και όχι απαλός σφυγμός.
Θεραπευτικές Μέθοδοι: Αποσκοπούν να αφαιρέσουν τοξικές ουσίες και τη στάση του αίματος, να
ενεργοποιήσουν την κυκλοφορία του αίματος και να ανακουφίσουν τον πόνο.
Συσσώρευση φλέγματος και υγρασία
Κύριες εκδηλώσεις: Αίσθημα πληρότητας και πόνος στο στήθος, έμετος με φλέγματα, κοιλιακή διάταση,
διάρροια, πρήξιμο των λεμφαδένων, ωχρή γλώσσα με λεία και λιπαρή επίστρωση και βαθύ, νηματοειδή
και μαλακό επιφανειακό σφυγμό.
Θεραπευτικές Μέθοδοι: Αποσκοπούν στο να ενισχυθεί ο σπλήνας, να αποξηράνουν την υγρασία, να
αποβάλουν τα φλέγματα και να διασπάσουν τη μάζα.
Ανεπάρκεια του Γιανγκ του σπλήνα
Ε Κύριες εκδηλώσεις: Αμβλύ γαστρικό άλγος το οποίο απαλλάσσεται από την ζεστασιά και την πίεση, ή
έμετος παρακρατημένων τροφών, η εμετός διαυγούς υγρού, χλωμή επιδερμίδα, κόπωση, κρύα άκρα ,
χαλαρά κόπρανα, οίδημα, χλωμή και πρησμένα γλώσσα με αποτυπώματα των δοντιών και άσπρο υγρό και
λείο επίχρησμα, βαθύ αργό η βαθύ νηματωειδή και μαλακό επιφανειακό παλμό.
Ε Θεραπευτικές Μέθοδοι: Αποσκοπούν να ζεστάνουν το μεσαίο Energizer και να αποβάλει το κρύο, την
ενίσχυση του σπλήνα και να ρυθμίσει το στομάχι.
Ανεπάρκεια του τσι και του αίματος
Κύριες εκδηλώσεις: γαστρικό καρκίνωμα με σοβαρή αναιμία, εξάντληση, αίσθημα παλμών, δύσπνοια,
ζάλη, θαμπή επιδερμίδα, ανησυχία, αϋπνία, αυθόρμητη εφίδρωση, νυχτερινή εφίδρωση, ανορεξία,
απίσχνανση, έντονη μάζα στην περιοχή του επιγαστρίου, ωχρή και πρησμένη γλώσσα, και νηματοειδής
και αδύναμος σφυγμός.
Θεραπευτικές Μέθοδοι: Αποσκοπούν να τονώσουν το τσι και το αίμα, το σπλήνα και τα νεφρά.
Καρκίνος του πνεύμονα στην TCM
Ο καρκίνος του πνεύμονα, που ονομάζεται επίσης πρωτοπαθές βρογχικό καρκίνωμα πνεύμονα, είναι ένας
κακοήθης όγκος πνευμονικός κυρίως που προέρχεται από βρογχικό βλεννογόνο και αδένες, που
εκδηλώνεται κυρίως με ευερέθιστο βήχα, αιματηρά πτύελα ή αιμόπτυση, πόνος στο στήθος και καταπίεση,
δύσπνοια, πυρετό, κ.λ.π.. Η συχνότητα του είναι η υψηλότερη όλων των όγκων στους άνδρες και παίρνει
τη δεύτερη θέση στις γυναίκες. Με μια δυσοίωνη πρόγνωση, έχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό
θνησιμότητας. Το μέσο ποσοστό επιβίωσης των πέντε ετών είναι περίπου 10% μετά από διάφορες
θεραπείες. Η αιτιολογία και ο μηχανισμός του καρκίνου του πνεύμονα δεν είναι απολύτως σαφής αλλά
πιστεύεται ότι η ασθένεια σχετίζεται με ορισμένους εγγενείς παράγοντες του σώματος και ορισμένων
περιβαλλοντικών παραγόντων και ιδιαίτερα, ο πνεύμονας που είναι το όργανο που εκτίθεται στο
περιβάλλον, έτσι ώστε οι παράγοντες του περιβάλλοντος δεν θα πρέπει να αγνοηθούν. Είναι ήδη γνωστό
ότι όλοι οι καρκινογόνοι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο του πνεύμονα, για παράδειγμα, το
κάπνισμα, η ρύπανση του αέρα, κλπ, Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με αυτό, σε κάποιο βαθμό, είναι
ανοσολογικές υπολειτουργίες, μεταβολική διαταραχή, ενδοκρινική δυσλειτουργία και κληρονομικότητα.
Στην TCM, σύμφωνα με τις κλινικές εκδηλώσεις της, ο καρκίνος του πνεύμονα ανήκει στις κατηγορίες
"kaxue» (αιμόπτυση), "feiji" (όγκος στον πνεύμονα), "xiben" (εξογκώματα στο υποχόνδριο), "xulao"
(εξαντλητική ασθένεια ) κλπ. Οι εξωτερικοί παθογόνοι παράγοντες που εισβάλλουν στα πνευμόνια είναι
εξ. Οι ενδογενείς αυτοί περιλαμβάνουν αδύναμο οργανισμό, το κάπνισμα και το ποτό, η σκόνη, η
συναισθηματική φόρτιση και η υπερένταση. Την κύρια παθογένεση περιλαμβάνουν ανεπάρκεια των αντιπαθογόνων παραγόντων με τη συσσώρευση των φλεγμάτων και στάση του αίματος στα πνευμόνια.
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Δηλαδή, αυτή η ασθένεια χαρακτηρίζεται από πρωτοπαθή έλλειψη και δευτεροπαθή αφθονία. Η αφθονία
αφορά σε συσσώρευση του τσι, στάση του αίματος, φλέγματα, την υγρασία, τοξική φωτιά τοπικά στον
πνεύμονα και η ανεπάρκεια υποδηλώνει διαταραχή σε ολόκληρο το σώμα που αφορούν το τσι, το αίμα,
το γιν και το Γιανγκ.
Απαραίτητα για τη διάγνωση
Ευερέθιστος βήχας, σαν κλωστή αίμα στα πτύελα ή αιμόπτυση, πόνο στο στήθος, καταπίεση, δύσπνοια και
πυρετός, είναι οι κύριες εκδηλώσεις. Κυτταρολογική εξέταση πτυέλων μπορεί να δείξει καρκίνο στα
κύτταρα. Εάν υπάρχει υδροθώρακας, τα καρκινικά κύτταρα μπορεί να βρεθούν στο ίζημα
φυγοκεντριθέντος επιχρίσματος πλευριτικού υγρού. Χωροκατακτητικές βλάβες εντοπίζονται με
ακτινογραφία, αξονική τομογραφία και βρογχογραφία που είναι βοηθητικές της διάγνωσης.
Βρογχοσκόπηση, σπινθηρογράφημα, και βιοψίας είναι επίσης χρήσιμη. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα
αρσενικά άνω των 30 ετών με ένα μακρύ ιστορικό καπνίσματος.
Διαχωρισμός συνδρόμων και Θεραπεία
Τα σύνδρομα αυτής της ασθένειας ταξινομούνται κλινικά σαν: 1. ανεπάρκεια του γιν και τοξική
θερμότητα, 2. Σύνδρομο ανεπάρκειας του τσι των πνευμόνων και του σπλήνα, 3. συσσώρευση
φλέγματος και υγρασίας στον πνεύμονα,
4. λίμνανση του τσι και στάση του αίματος, 5. ανεπάρκεια του τσι και του γιν, 6. και η ανεπάρκεια του γιν
και του γιανγκ. Η θεραπευτική αρχή είναι η ενίσχυση της αντίστασης του σώματος και η εξάλειψη των
παθογόνων παραγόντων. Σύμφωνα με την κατάσταση της ανεπάρκειας της αντίστασης του σώματος, ή
την υπέρβαση των παθογόνων παραγόντων, οι θεραπευτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται αντίστοιχα οι
κάτωθι θεραπευτικές μέθοδοι. Απαλλαγή από την θερμότητα και διάλυση φλέγματος, ενεργοποίηση
παραπλεύρων και απάλειψη στάσης του αίματος, απομάκρυνση τοξικών ουσιών, μαλάκωμα σκληρών
όγκων, ενίσχυση του γιν και ύγρανση του πνεύμονα, αναζωογόνηση του Qi και θέρμανση του γιανγκ.
1. Ανεπάρκεια Γιν και τοξική θερμότης
Κύριες εκδηλώσεις: Ξηρός βήχας με λίγα ή καθόλου πτύελα, αιματηρά πτύελα, πτύελα με στίγματα
αίματος, ή συχνές αιμοπτύσεις, χαμηλός πυρετό, νυχτερινή εφίδρωση, ξηροστομία, κίτρινα ούρα ,
δυσκοιλιότητα, κόκκινη γλώσσα με λίγο η καθόλου επικάλυψη, νηματωειδής σφυγμός και ταχυκαρδία.
Θεραπευτικές Μέθοδοι: Αποσκοπούν στο να ενισχύσουν το γιν να διώξουν την θερμότητα, να
απομακρύνουν τις τοξικές ουσίες και να μειώσουν την στασιμότητα.
2. Σύνδρομο ανεπάρκειας του τσι των πνευμόνων και του σπλήνα
Κύριες εκδηλώσεις: Δύσπνοια, βήχας με άφθονα λευκά πτύελα, εξάντληση, αίσθημα καταπίεσης στο
στήθος, ανορεξία, κοιλιακή διάταση, χαλαρά κόπρανα, εφίδρωση στην κόπωση, ωχρότητα γλώσσας με
οδοντικά αποτυπώματα στις πλαϊνές πλευρές, λευκή και λιπαρή επίστρωση γλώσσας, και νηματωειδής
ή μαλακός επιφανειακός και λείος σφυγμός.
Θεραπευτικές Μέθοδοι: Αποσκοπούν σε αναπλήρωση του τσι, αναζωογόνηση του σπλήνα και τη
ρύθμιση και την διάλυση του φλέγματος.
3. Συσσώρευση φλέγματος και υγρασίας στον πνεύμονα
Κύριες εκδηλώσεις: Δύσπνοια, σφυρικτός ήχος στο λαιμό, βήχα με δύσκολη απόχρεμψη, η κολλώδη
πτύελα, πόνος στη διάταση του θώρακος και της περιοχής των υποχονδρίων, ωχρή γλώσσα με λευκό
λιπαρό ή κίτρινο λιπαρό επίχρησμα, λεπτός – νευρώδης λείος και γρήγορος σφυγμός.
Θεραπευτικές Μέθοδοι: Αποσκοπούν στο να διαλύσουν το φλέγμα και την εξάλειψη της θολότητας,
στην απομάκρυνση των τοξικών ουσιών και τον καθαρισμό του πνεύμονα.
4. Λίμνανση του τσι και στάση του αίματος,
Κύριες εκδηλώσεις: διαπεραστικός πόνος και αίσθημα πίεσης στο θώρακα, δύσπνοια, άγριος βήχας με
σκούρο αίμα στα πτύελα, μωβ χείλη, γλώσσα βυσσινί με εκχυμωτικές κηλίδες στην επιφάνειά της, λεπτό
και κίτρινο επίχρισμα της γλώσσας, νηματωειδής τραχύς ή νηματωειδής και λεπτός νευρώδης σφυγμός,
Θεραπευτικές Μέθοδοι: Αποσκοπούν προωθήσουν την κυκλοφορία του τσι και του αίματος, να
διαλύσουν το πλέγμα και να μαλακώσουν τις σκληρές μάζες.
5. ανεπάρκεια του τσι και του γιν,
Κύριες εκδηλώσεις: βαθύς πόνος στο θώρακα και την πλάτη, ελαφρύς βήχας με χαμηλό ήχο,
εξάντληση, δυσφορία με αίσθημα πυρετού στο στήθος τις παλάμες και τα πέλματα, αυτόματη εφίδρωση,
νυχτερινή εφίδρωση, κόκκινη γλώσσα με λίγο επίχρισμα, και βαθύς νηματωειδής γρήγορος σφυγμός.
Θεραπευτικές Μέθοδοι: Αποσκοπούν να αποκαταστήσουν το τσι, να ενισχύσουν το γιν, να διώξουν την
θερμότητα του πνεύμονα και να απομακρύνουν τις τοξικές ουσίες.
6. Ανεπάρκεια του γιν και του γιανγκ`
Κύριες εκδηλώσεις: οχρώτης, βήχας με λίγα πτύελα, αίσθημα πίεσης στο στήθος, δύσπνοια, δύσπνοια
κατά την κόπωση, εφίδρωση, εμβοές, οσφυαλγία και αδύναμα πόδια, αποστροφή στο κρύο, κρύα άκρα,
ωχρή γλώσσα με λεπτό και λευκό επίχρισμα, και βαθύς και νηματοειδής σφυγμός.
Θεραπευτικές Μέθοδοι: Αποσκοπούν στο να ενδυναμώσουν τον πνεύμονα και τα νεφρά
και να ρυθμίσουν τόσο το γιν όσο και το γιανγκ.
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60Χ2 κάψουλες 85 €
Αριθ. Γνωστ. Ε.Ο.Φ. : 86329/04-12-2015
Καρκίνος του ήπατος στην TCM
Ο καρκίνος στο συκώτι ή ηπατοκαρκίνωμα είναι είτε
πρωτογενές ή μεταστατικής φύσεως. Αυτοί που ξεκινούν
στα υπατικά κύτταρα η τους ενδοηπατικούς αγωγού αναγνωρίζονται σαν πρωτοπαθές
ηπατοκαρκίνωμα. Ενώ εκείνες που προέρχονται από άλλες περιοχές και μεθίστανται προς το συκώτι είναι
γνωστοί σαν μεταστατικά ηπατοκαρκίνωματα. Γενικώς όταν λέμε καρκίνος του ήπατος εννοούμε το
πρωτοπαθές ηπατοκαρκίνωμα. Συνήθως εκδηλώνεται σαν πόνος στο δεξιό επιγάστριο απίσχνανση,
ανορεξία, εξάντληση και προοδευτική ηπατομεγαλία. Είναι ένας από τους πιο κοινούς κακοήθεις όγκους.
Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα της Κίνας, έρχεται τρίτος σε νοσηρότητα και θνησιμότητα
έρχεται στην τρίτη θέση, μετά από τον καρκίνο του στομάχου και τον καρκίνο του πνεύμονα.
Στην TCM, ο καρκίνος του ήπατος περιλαμβάνεται στις κατηγορίες "Zhengji» (κοιλιακή μάζα) και
"huangdan» (ίκτερος). Είναι το αποτέλεσμα μιας συνδυασμένης διαταραχής του τσι του αίματος, της
υγρασίας, της θερμότητας, της στάσης αίματος και των τοξικών ουσιών, που προκαλούνται από
ανεπάρκεια μαζί με συσσώρευση υγρασίας, λίμνανσης φλεγμάτων και στασιμότητας του αίματος,
διείσδυσης και κατακράτησης εξωγενών παθογόνων παραγόντων καθώς και δυσλειτουργίας λόγω
συναισθηματικής φόρτισης που συνοδεύεται από πνευματική κατάθλιψη. Η νοσούσα περιοχή είναι το
συκώτι, ενώ εμπλέκονται και ο σπλήνας, και η χοληδόχος κύστη και το στομάχι. Η ανεπάρκεια του
σπλαχνικού τσι και αίματος είναι η κύρια θεώρηση : ένα μείγμα διαταραχών του τσι, της υγρασίας του
αίματος, της θερμότητας, της στάσης του αίματος και των τοξικών ουσιών είναι η δευτερεύουσα θεώρηση.
Απαραίτητα για τη Διάγνωσης Η νόσος αυτή εκδηλώνεται κλινικά με πόνο στο συκώτι η στο
επιγάστριο, κοιλιακή διάταση, εξάντληση, απώλεια όρεξης, απώλεια βάρους, εξελισσόμενη απίσχνανση, η
με διάρροια, και πυρετό. Υπάρχει και αυξανόμενη ηπατομεγαλία με ευαισθησία, σκληρή υφή και οζώδη
διαμόρφωση της επιφάνειας του συκωτιού. Συνήθως υπάρχει ιστορικό χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας και
κυρώσεως του ύπατος. Στην εξέταση του ορού του αίματος υπάρχει αύξηση της γ-GT και θετικό ΑFP. Το
υπερυχογράφημα, η αξονική τομογραφία, το σπινθυρογράφημα και η μαγνητική τομογραφία,
αναδεικνύουν μία χωροκατακτητική επεξεργασία στο συκώτι.
Διαχωρισμός συνδρόμων και Θεραπεία Αυτή η αρρώστια χαρακτηρίζεται κυρίως από ανεπάρκεια και
δευτερευόντος από αφθονία. Η πρωταρχική ανεπάρκεια εκδηλώνεται σαν εξάντληση ταχέως εξελισσόμενη
απώλεια βάρους μέχρι και σύμπλεγμα ωχρότητας και αδυναμία για ομιλία. Σκληρά όζοι στο δεξί
επιγάστριο με ευαισθησία που μπορεί να συνοδεύεται από ίκτερο, ασκίτη, οίδημα, διάταση και αίσθηση
πληρότητας στην κοιλιά που είναι οι εκδηλώσεις της δευτερογενούς αφθονίας.
Για τις βαριές περιπτώσεις, συνιστάται να επικεντρώνεται η θεραπεία στην δευτερογενή θεώρηση κυρίως
να αποβληθούν οι παθαγόνοι παράγοντες με τις μεθόδους ενεργοποίησης του αίματος ώστε να
απομακρυνθεί η στάση, να απαλυνθεί η μάζα, να καθαρισθεί το στάσιμο υγρό και να διασκορπισθεί το
λιμνάζον τσι. Αλλά η θεραπεία κάθαρσης και η τονωτικό θεραπεία θα πρέπει να εφαρμόζονται συγχρόνως
για να ενδυναμώσουν το υγειές τσι και να αποβάλλουν παθογόνους παράγοντες, και οι αντίστοιχες
μέθοδοι ενισχύουν αναζωογονούν τον σπλήνα, αναπληρούν το τσι, τρέφοντας το γιν και το αίμα,
καταπραΰνοντας το συκώτι, με ενεργοποίηση του αίματος για την απομάκρυνση της στάσης, ρυθμίζουν το
τσι και διαχέουν το στάσιμη τσι, αποβάλλοντας το λιμνάζον υγρό με απελευθέρωση του οιδήματος.
Λίμνανση του τσι του ύπατος
Κύριες εκδηλώσεις: Διατακτικός πόνος στο δεξιό υποχόνδριο, αίσθημα πίεσης στο στήθος, συχνοί
αναστεναγμοί, μειωμένη όρεξη, περιστασιακή διάρροια, μάζα στο δεξιό κάτω υποχόνδριο, λεπτό και
λιπαρό επίχρησμα γλώσσας σκληρός και αδύναμος σφυγμός.
Θεραπευτικές Μέθοδοι: Αποσκοπούν στο να καταπραΰνουν το συκώτι, να τονώσουν την σπλήνα, να
ενεργοποιήσουν το αίμα και απομακρύνουν τη στάση.
Λίμνανση του τσι και στασιμότητα του αίματος
Κύριες εκδηλώσεις: Τεράστια μάζα στο υποχόνδριο, πόνος στο υποχόνδριο που αντανακλά στην πλάτη
ο οποίος επιδεινώνεται τη νύχτα, ευαισθησία , κοιλιακή διάταση και αίσθημα πληρότητας, μειωμένη
όρεξη, εναλλαγή χαλαρών – μαλακών κοπράνων, εξάντληση, σκούρα μωβ γλώσσα με πετέχιες και
εκχυμώσεις, βαθύς και νηματοειδής ή σκληρός λεπτός και τραχύς σφυγμός.
Θεραπευτικές Μέθοδοι: Αποσκοπούν στη προαγωγή της κυκλοφορίας του τσι, την ενεργοποίηση του
αίματος και στην απάλειψη της μάζας.
Συσσώρευση υγρασίας - θερμότητας
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Κύριες εκδηλώσεις: Ανησυχία, ευερεθιστότητα, το δέρμα και οι σκληροί χιτώνες των οφθαλμών είναι
κιτρινωπά, ξηρότητα και πικρή στο στόμα, κοιλιακή διάταση και αίσθημα πληρότητας, μειωμένη όρεξη,
διαξιφιστικό άλγος στο υποχόνδριο, σκούρα κίτρινα ούρα, ξηρά κόπρανα, σκούρο μωβ γλώσσα με κίτρινο
επίχρισμα, σκληρός λεπτός και λείος η λείος και ταχύς σφυγμός .
Θεραπευτικές Μέθοδοι: Αποσκοπούν στο να διώξουν την θερμότητα να ομαλοποιήσουν την λειτουργία
της χοληδόχου κύστης και να διώξουν γρήγορα τη φωτιά με σκοπό της απομάκρυνση των τοξικών
ουσιών.
Ανεπάρκεια στο Yin του Ήπατος
Κύριες εκδηλώσεις: πόνος στο υποχόνδριο, δυσφορία αίσθηση πυρετού στο στήθος τις παλάμες και τα
πέλματα, ίλιγγος, μειωμένη όρεξη, διογκωμένη κοιλιά με κιρσούς, ή αιματωμεση, αιματοχυσία και
υποδόριες αιμορραγίες στις σοβαρές περιπτώσεις, κόκκινη γλώσσα με λίγο επίχρισμα, και νηματοειδής
γρήγορος σφυγμός.
Θεραπευτικές Μέθοδοι: Αποσκοπούν στο να θρέψουν το αίμα να απαλύνουν το συκώτι και να
δροσίσουν το αίμα ώστε να απομακρυνθούν οι τοξικές ουσίες.
Τα παραπάνω στοιχεία είναι μόνο για αναφορά, δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν τις
ιατρικές συμβουλές του γιατρού σας. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πάροχο ιατρικής
φροντίδας για συμβουλές σχετικά με μια συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση.
Επτά γεωβότανα μαζί με μελετημένες δράσεις, μήπως αποτελούν την λύση κατά του καρκίνου;
CANTICER
Συστατικά και περιγραφές: είναι σύμφωνα με την Παραδοσιακή Κινεζικής Ιατρική TCM.
Διέγερση καναλιού: περιγράφει τα όργανα που σχετίζονται σύμφωνα με τηνTCM.
Επίδραση: θεραπευτική όπως αναφέρεται στην TCM για το συγκεκριμένο βότανο.
Φύση και γεύση: αφορά στην γεύση και στον παράγοντα θερμότητα όπως αναφέρεται στο TCM.
1. Garcinia Mangostana L- Εκχύλισμα από το κέλυφος καρπών δένδρου 120mg.
Φύση και γεύση: Γλυκό, Ελαφρύ ζεστό.
Κοινά ονόματα. Αγγλικά: Mangosteen, Ισπανικά: mangost, mangost, Γαλλικά: mangoustan,
Ινδονησία, Μαλαισία: Manggis, Φιλιππίνες: manggustan, Manggis, Καμπότζη: mongkhut
Λάος: mangkhud, Ταϊλάνδη: mangkhut, Βιετνάμ: περικοπή Cay mang
Διέγερση καναλιού: σπλήνα, πνεύμονες.
Με ενεργές ουσίες xanthones, που έχουν εφαρμογή, στο γαστρεντερικό, προλαμβάνουν τα
καρκινικά κύτταρα με τη διαμόρφωση της απόπτωσης και της οδού αναστολής των φλεγμονωδών
δεικτών, έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες, και αποκαθιστούν τα χρόνια έλκη.
Πολλά τροπικά φυτά έχουν ενδιαφέρουσες βιολογικές δραστηριότητες με πιθανές θεραπευτικές
εφαρμογές. Garcinia Mangostana (GML) ανήκει στην οικογένεια των guttiferae και ονομάζεται «η
βασίλισσα των φρούτων». Καλλιεργείται στο τροπικό δάσος σε ορισμένες χώρες της Νοτιοανατολικής
Ασίας, όπως η Ινδονησία, τη Μαλαισία, τη Σρι Λάνκα, Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη.
Οι άνθρωποι σε αυτές τις χώρες έχουν χρησιμοποιήσει το περικάρπιο των GML ως παραδοσιακό φάρμακο
για τη θεραπεία του κοιλιακού άλγους, διάρροια, δυσεντερία, μολυσμένη πληγή, διαπύηση, και
χρόνιο έλκος. Πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα εκχυλίσματα του GML έχουν αντιοξειδωτικές,
αντικαρκινικές, αντιαλλεργικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιβακτηριδιακές, και αντιικές δράσεις. Το
περικάρπιο του GML είναι μια πηγή από xanthones και άλλες βιοδραστικές ουσίες. Οι xanthones
απομονώθηκε από GML και έχουν μελετηθεί εκτενώς. Μερικά είδη από αυτές τις ενώσεις έχουν
αντιοξειδωτικές, αντικαρκινικές, αντιαλλεργικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιβακτηριδιακές,
αντιμυκητιασικές και αντι-ιικές ιδιότητες. Οι xanthones έχουν απομονωθεί από το περικάρπιο, από
ολόκληρο το φρούτο, από την καρδιά του κορμού και από τα φύλλα. Οι πιο καλά μελετημένες ξανθόνες
είναι οι α-, β-, και γ –μαγκοστίνες, οι γκαρσινονη Ε, η 8-συσοξυγκαρτανίνη και η γκαρτανίνη.
Δράσεις: Ευνοεί τον πνεύμονα, δυναμώνει τον οργανισμό, ανακουφίζει από τον πόνο και προωθεί την
αναγέννηση των ιστών.
Διατροφική σύνθεση ανά 100 g φρούτα Mangosteen
Υδατάνθρακες 6-20 g, Λίπος 0,1-1 g, Πρωτεΐνη 0,6 g, Ασβέστιο 7-11 mg, Φώσφορος 4-17 mg,
Κάλιο 19 mg, Σίδερο 0,2-1 mg, Βιταμίνη Α 14 IU, Βιταμίνη Β1 0,03 mg, Βιταμίνη Β2 0,03 mg
Νιασίνη 0,3 mg, Η βιταμίνη C 4,2 έως 66 mg. Ο φλοιός του καρπού αλέθεται και χρησιμοποιείται για τη
θεραπεία της διάρροιας και της δυσεντερίας, και για ασθένειες του δέρματος.
Ένα τσάι που γίνεται από τα φύλλα και τον φλοιό του δένδρου χρησιμοποιείται για τη μείωση του
πυρετού και για διαταραχές των ουροφόρων οδών.
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2. Gynostemma Pentaphylli - Εκχύλισμα πεντάφυλλου 100mg.
Φύση και γεύση: Πικρό, γλυκό, κρύο.
Διέγερση καναλιού: πνεύμονες, σπλήνας και νεφρά.
Με ενεργές ουσίες Gypenosides emodin, που έχουν εφαρμογή, στους πνεύμονες, στο σπλήνα,
στα νεφρά. Δυναμώνουν το σώμα, υποστηρίζουν την αναγέννηση των κυττάρων, ακόμη και των
εγκεφαλικών και ενισχύουν και βελτιώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα.
Είναι ένα φυτό που φυτρώνει στα βουνά της Νότιας Κίνας εδώ και 1000 χρόνια, είναι ένα σημαντικό
αρχαίο κινέζικο βότανο που το ανακάλυψε ένας γιατρός και το χρησιμοποίησε ως κύριο συστατικό για την
αντιμετώπιση μιας σειράς σοβαρών ασθενειών. Η φήμη του έχει εξαπλωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο στην
Ιαπωνία και το Gynostemma είναι ένα βότανο που ονομάζεται ΄good news ΄ Στις ΗΠΑ αυτό ονομάζεται
΄Πράσινος χρυσός΄, στη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία, περιγράφεται ως Θεά της Υγείας και αντίδοτο για
εκατό ασθένειες΄ στην Κίνα, αυτό ονομάζεται το χορτάρι θαύμα από την Ανατολή΄.
Η σύγχρονη ιατρική έρευνα έχει αποδείξει ότι το Gynostemma έχει περιέχει 83 mono-zagoan,
συμπεριλαμβανομένων 6 zagoan Ginseng και είναι πλούσιο σε αμινοξέα και μεταλλικά συστατικά. Το
Gynostema έχει μια γλυκιά γεύση. Είναι καλό για το σπλήνα. Μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τα
επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα, προλαμβάνει την παχυσαρκία και μπορεί να ελέγξει την ανάπτυξη των
κυττάρων των όγκων. Συντελεί στην βελτίωση του ύπνου. Δράσεις: Χρησιμοποιείται σε φλεγμονές,
φλέγματα και βήχα, υπέρταση, ηπατικές νόσους, πονοκέφαλο, νευραλγία, οσφυαλγία, διαβήτη,
ασθένειες των νεφρών, έλκος του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου, βρογχίτιδα,
αλλεργιογόνες δερματίτιδες, αϋπνία, δυσκοιλιότητα, πέτρες στη χοληδόχο κύστη.
Εφαρμογές : 1. Σε υψηλά επίπεδα λιπιδίων. 2. Αντι-γήρανση. 3. Χρόνια ατροφική γαστρίτιδα.
4. Θρομβοκυτταροπενία (χαμηλά αιμοπετάλια). 5. Για θεραπεία της λευκοπενίας που προκύπτει από
χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. 6. Παραδοσιακές εφαρμογές: σαν αντιφλεγμονώδες, σαν
αποτοξινωτικό, στην χρόνια βρογχίτιδα, σαν αποχρεμπτικό, αντιβηχικό.
7. Οι σαπωνίνες του με προσθήκη αλκοόλης, λίγο αιθέριο έλαιο μέντας και γλυκερίνη μας δίνει μία λοσιόν
προστασίας για την πρόληψη στα άσπρα μαλλιά.
8. Αποσμητικό: εκχύλισμα gypenoside με προσθήκη ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο και αλκοόλ, μετά από
αποθήκευση για 2 μήνες, όπου το τελικό προϊόν είναι κιτρινοπράσινο υγρό. Πίνοντας το μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την οσμή από τις μασχάλες.
Λειτουργίες: 1. Προστατεύει και επιβραδύνει την ατροφία, προωθεί την ανάπτυξη των
εγκεφαλικών κυττάρων, βελτιώνει τη δραστηριότητα του εγκεφάλου και της μνήμης.
Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των κυττάρων. ( Παρατείνει τη ζωή των ζώων ). 2. Λειτουργεί κατά του
στρες. Λειτουργεί κατά της κόπωσης. Αντιστέκεται στην έλλειψη οξυγόνου και στις αλλαγές
θερμοκρασίας.
3. Μειώνει την αρτηριακή πίεση. 4.Επιδράσεις στο μεταβολισμό: μειώνει το σάκχαρο του αίματος
και βελτιώνει το μεταβολισμό της ζάχαρης. βελτιώνει το μεταβολισμό των πρωτεϊνών.
5. Βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστημα. 6. Βελτιώνει την λειτουργία και τα επίπεδα των λευκών
αιμοσφαιρίων: α. Βελτιώνει την ικανότητα των φαγοκυττάρων στην ενσωμάτωση και πέψη των
βακτηριδίων η άλλων σωματιδίων. β. Αποτρέπει την λευκοπενία σε ποντίκια στα οποία χορηγήθηκε
κυκλοφωσφαμίδη και ακτινοβόληση με κοβάλτιο.
7. Καταπολέμηση του καρκίνου: Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν έχουμε στασιμότητα του
φλέγματος, κατά την ΠΚΙ.
8. Προστατεύει το συκώτι από τοξίνες. 9. Εμποδίζει την πήξη των αιμοπεταλίων.
10. Αποτρέπει καρδιαγγειακές παθήσεις: Βελτιώνει τη ροή του αίματος στους μυς της καρδιάς και
του εγκεφάλου, ανθίσταται στις βλάβες των μυών της καρδιάς από την έλλειψη αίματος και οξυγόνου.
Χαμηλώνει τα επίπεδα λιπιδίων. 11. Μειώνει το σάκχαρο του αίματος. 12. Κατευναστική επίδραση:
Βοηθά στον ύπνο, μειώνει το άγχος. 13. Βελτιώνει τη μνήμη. 14. Άλλες επιδράσεις: Διαθέτει
προληπτικές και θεραπευτικές δράσεις στην οσφυαλγία, την ρευματοειδή αρθρίτιδα, την ακαμψία
των ώμων, τη χρόνια βρογχίτιδα, το β τα έλκη του στομάχου, του δωδεκαδακτύλου, και μπορεί να
μειώσει τις παρενέργειες των στεροειδών.
Χημικά συστατικά: 1. Οι σαπωνίνες: περισσότερο από 80 gypenosides συμπεριλαμβανομένων
ginsenoside Rg, ένωση Κ, 14 αλφα-μεθυλ-5-άλφα-ergosta 9 [11, 24, 24- διμεθυλ-5 άλφα-χοληστ-8en 3βήτα-όλης, 24, 24 - διμεθυλο-5-άλφα-χολησταν 3βήτα-όλης, 24 άλφα-αιθυλο-5αλφα-χολεσταν-3βήταόλη.
2. Άλλα συστατικά: ζάχαρη, βιταμίνες, μηλονικό οξύ, φλαβόνες όπως: ρουτίνη, ombuin, επίσης
περιέχει 18 είδη αμινοξέων και ανόργανα στοιχεία, όπως σίδηρο, ψευδάργυρο, χαλκό, μαγγάνιο,
σελήνιο, ασβέστιο, κλπ.
Προσοχή: Μην το πάρετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά τη γαλουχία, όπου η λειτουργία του
σώματος της μητέρας είναι κρύα κατά την ΠΚΙ.
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3. Momordica charantia L - Εκχύλισμα φρούτων πικραγγουριάς 80mg.
Φαρμακευτικά όνομα: fructus Momordicae charantiae
Φύση και γεύση: Πικρό, Κρύο.
Διέγερση καναλιού: καρδιά, πνεύμονες, σπλήνα, στομάχι.
Με ενεργές ουσίες Charantin με λήψη από το στόμα σε μικρές ποσότητες έχουν εφαρμογή,
στην καρδιά, στους πνεύμονες, το σπλήνα, το στομάχι, διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα,
είναι ισχυρό αντικαρκινικό εναντίον των όγκων, σας προστατεύει από τους ιούς, τον ίκτερο, και
διεγείρουν την λειτουργία του εντέρου και την έκκριση ινσουλίνης.
Η Momordica είναι ένα φυτό εγγενές στην Νότια Ασία, αλλά είναι διαδεδομένο στην Αφρική και την
Αυστραλία. Η Momordica Charantia είναι ένα αμπέλι με οδοντωτά και λοβωτά φύλλα (παρόμοιο με των
αμπελιών). Τα άνθη του είναι μικρά, κίτρινα και αναπτύσσονται σε φύλλα.
Ο καρπός του είναι σαρκώδης, έχει ένα επίμηκες κυλινδρικό σχήμα και καλύπτεται με οζίδια που γίνονται
πορτοκαλί όταν ωριμάσουν. Οι σημαντικότερες ουσίες του είναι: πολυπεπτίδια ( παρόμοια δράση με την
ινσουλίνη ), αλκαλοειδή (momordicine), γλυκοζίτες, σαπωνίνες, ρητίνες, έλαια, βιταμίνη C, αμινοξέα,
γλουταμικό οξύ, θεονίνη. Οι κύριες ιδιότητες του φυτού είναι: υπογλυκαιμία, μείωση της χοληστερίνης ,
επαναμετάλλωση των οστών, δράσεις, αντικαρκινικές, αντιιικές, αντιβιοτικές, παρασιτοκτόνες,
και διεγείρει το ανοσοποιητικό. Στη φυτοθεραπεία χρησιμοποιούνται τα φύλλα και τα φρούτα του.
Ενδείξεις: Ο διαβήτης, η παγκρεατίτιδα, η υψηλή χοληστερόλη, η χρόνια ηπατική νόσος,
κακοήθεια και όγκους, είναι πρόσθετο στη θεραπεία του AIDS, τα εντερικά παράσιτα, τον έρπητα
του στόματος ή των γεννητικών οργάνων, λευχαιμία και στην υπέρταση με τη μορφή αφεψήματος η
βάμματος από τα φύλλα η ως χυμός των φρούτων.
Δράσεις:
1. Χρησιμοποιείται στην παχυσαρκία, διαβήτη, δυσκοιλιότητα, διάρροια λόγω φλεγμονών έντερου,
αιμορροΐδες και HIV.
2. Η ρίζα του χρησιμοποιείται στο άσθμα. Τα φύλλα χρησιμοποιούνται στους οξίουρους και στην ταινία.
3. Τα μικρά άγουρα φρούτα χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ελονοσίας.
4. Οι σπόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ψωρίαση, έκζεμα, αρθρίτιδα, άσθμα και σε άλλες
ασθένειες δυσλειτουργίας του συστήματος αυτο-ανοσίας.
Κοινή ονομασία: πικρή κολοκύνθη, πικρό πεπόνι (Αγγλικά), Καρελά (Χίντι), korola, uchhe (Μπενγκάλι),
ampalaya (Ταγκαλόγκ), amargoso (Aklanon), Παρία, παλιά (σε ορισμένα μέρη στις Φιλιππίνες),
ξεκαθάρισε, ξεκαθάρισε pahit , Παρία, Περία (Ινδονησίας), Περία katak (Μαλαισίας), muop Dang, Kho
Qu; (Βιετνάμ), Tsuru Reishi (Ιαπωνικά), melao ντε Σάο Καετάνο (ένα μέρος της Νότιας Αμερικής),
balsamina (ισπανικά), balsamini lunghi (ιταλική), springkomkommer (ολλανδικά), assorossie,
momordique, margose, πεπόνι Amer, balsamine (γαλλικά ), Wunder-balsamapfel (γερμανικά).
Ιατρικές λειτουργίες:
1. Μειώνει τα λιπίδια του αίματος: qingzhisu (χαμήλωμα ουσιών λιπιδίων). Ενεργεί μόνο στο λεπτό
έντερο όπου και απορροφάται το λίπος. Αλλάζει την όψη των κυττάρων του εντέρου και μπλοκάρει
το λίπος και τα μεγάλα μόρια των πολυσακχαριτών, έτσι ενισχύει την απορρόφηση των θρεπτικών
συστατικών μικρομοριακών θρεπτικών συστατικών. Δεν εμπλέκεται στον μεταβολισμό του σώματος και
συνεπώς δεν δημιουργεί τοξικές επιδράσεις.
Δείτε επίσης Τοξικότητα & στοιχείο.
2. Μειώνει το σάκχαρο του αίματος: η σαπωνίνη του έχει την δράση της ινσουλίνης και μπορεί να
διεγείρει την έκκριση ινσουλίνης, και ρίχνει το σάκχαρο στο αίμα.
3. Προστασίας από ιούς.
4. Αντικαρκινική.
5. Κατά της ελονοσίας.
6. Οι σπόροι του αναστέλλουν το ένζυμο γουανυλική κυκλάση, η οποία μπορεί να ωφελήσει τους
ανθρώπους με ψωρίαση.
Δοσολογία: Ο καρπός και τα του φύλλα χρησιμοποιούνται ως λαχανικό.
Για τον έλεγχο της ελονοσίας: χρησιμοποιήστε άγουρα φρούτα για σούπα με ρύζι.
Για τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, κάντε ένα ώριμα φρούτο σε χυμό και πίνεται το πριν από τα
γεύματα, 3 φορές την ημέρα.
Σύμφωνα με κάποια έκθεση, για τον έλεγχο του βάρους: τρώτε 2 με 3 πικράγγουρα την ημέρα.
Τοξικότητα & Προσοχή:
Να μην χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κυήσεων διότι ο χυμός φυτού φαίνεται να έχει εκτρωτική δράση.
Το φυτό και το φρούτο είναι πλούσια σε κάλιο. Μπορεί να μην είναι κατάλληλα το συγκεκριμένο βότανο
σε shenyangxu ( ανεπάρκεια του yang των νεφρών ).
Μπορεί να αυξήσει τη δράση των αντιδιαβητικών φαρμάκων και να προκαλέσει υπογλυκαιμία. Αναφέρεται
ότι συμπυκνωμένο εκχύλισμα ενός δραστικού συστατικού, «qingzhisu" έχει προκαλέσει θάνατο από
υποσιτισμό.
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4. Solani Nigri η Allium Sativum L- Εκχύλισμα μαύρου σκόρδου 50mg.
Φαρμακευτικά όνομα: Bulbus allii. Φύση και γεύση: καυστικό, ζεστό.
Διέγερση καναλιού: παχύ έντερο, πνεύμονες, σπλήνας, στομάχι, οισοφάγος.
Με ενεργές ουσίες τις σαπωνίνες που έχουν εφαρμογή, στο παχύ έντερο, τα πνευμόνια,
το σπλήνα, το στομάχι, τον οισοφάγο. Προσφέρει σχεδόν διπλάσια αντιοξειδωτικά από αλλά ομόλογά
του, ( δηλαδή το μαύρο σκόρδο έχει 198 μονάδες ανά γραμμάριο αντιοξειδωτικών σε σύγκριση με 119
μονάδες ανά γραμμάριο με το κλασσικό σκόρδο ).
Τα αντιοξειδωτικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, την
πρόληψη των βλαβών, την επισκευή των κυττάρων με αποφόρτιση και μείωση των καρκινικών
κυττάρων. Ενώ το λευκό σκόρδο περιέχει αλισίνη η οποίο είναι διαλυτή μόνο σε λίπος, το μαύρο σκόρδο
περιέχει S-αλικυστεινη η οποία είναι διαλυτή στο νερό. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα θα απορροφήσει τα
οφέλη του για την υγεία γρηγορότερα και ευκολότερα. Από τις έρευνες που διεξάγονται σε κλινικές στην
Κίνα και στην Κορέα έχει αποδειχθεί ότι το μαύρο σκόρδο μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της
αρτηριακής πίεσης, την πρόληψη καρδιακών παθήσεων και μειώνει τον κίνδυνο του καρκίνου. Μια
μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την BMC τον Οκτώβριο του 2013 καθιέρωσε τη σχέση μαύρου
σκόρδου και ηλικιακής εκφύλισης κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήματος όπως η νόσος του
Alzheimer, το Parkinson, και η MS. Αναστέλλει μερικώς τη σύνθεση χοληστερόλης και έτσι βοηθά
στη ρύθμιση της.
Προστατεύει ενάντια στις μόλυνσεις, ως φυσικό αντιβιοτικό.
Το μαύρο σκόρδο είναι χαμηλό σε λιπαρά, πλούσιο σε φυτικά σάκχαρα και αμινοξέα.
Σημειώστε ότι το μαύρο σκόρδο χωνεύεται και αφομοιώνεται πιο εύκολα από το λευκό σκόρδο.
Δράσεις και ενδείξεις:
1. Μείωση των λιπιδίων και του σακχάρου στο αίμα.
2. Επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα: η περιεκτικότης σε θειούχα και βιταμίνη C μπορεί να
βελτιώσει τις δραστηριότητες της ενδοθηλιακής σύνθεσης μονοξειδίου του αζώτου NO) προωθώντας
έτσι αγγειοδιαστολή, μείωση της αρτηριακής πίεσης, βελτίωση της τριχοειδούς κυκλοφορίας,
παρεμπόδιση της δημιουργίας αθηρωμάτων στις αρτηρίες και αντιγηραντική δράση..
3. Αντιβιοτική δράση.
4. Βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και δρα εναντίον της πήξης των αιμοπεταλίων.
5. Καταπολέμηση των όγκων: μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη καρκίνου στον οισοφάγο και το
στομάχι.
6. Αντι τοξικό: Σε δηλητηρίαση δια μολύβδου και υδραργύρου.
7. Δρα σαν αντιφλεγμονώδες και εναντίον των ακτινοβολιών.
8. Εμποδίζει τη δημιουργία του βιοφίλμ.
9. Η αλισίνη που περιέχει το σκόρδο καταστρέφει το επιφανειακό αντιγόνο του ιού της ηπατίτιδας Β
έως 43,5%.
10. Αναστέλλει κυτταρομεγαλοϊούς.
11. Η χορήγηση αλκοολικού εκχυλίσματος σκόρδου σε ποντίκια που έχουν εκτεθεί σε
τετραχλωροδιβενζο p-διοξίνη, αναστέλλει τις βλάβες των όρχεων και του ήπατος.
Δοσολογία: 6 έως 15 g ( 3 έως 5 σκελίδες ) σε αφέψημα.
Νεότερες έρευνες κατά τον ( Alan Smyth της Σχολής Ανθρώπινης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου του
Nottingham ): καταπολεμά την ανάπτυξη αεριογόνου ψευδομονάδος σε ασθενείς με κυστική ίνωση
του παγκρέατος.
Το σκόρδο έχει χρησιμοποιηθεί στην παρεμπόδιση του συστήματος επικοινωνίας των βακτηριδίων που
ονομάζεται quorum sensing. Μέσω του (quorum sensing ) πυροδοτείται παραγωγή ουσιών από τα
μικρόβια βοηθάει, τα βακτηρίδια να σχηματίσουν ελαστάση που διασπά τον ελαστικό ιστό του πνεύμονα
και προχωρά σε βάθος το μικρόβιο.
Προσοχή:
Να μην χρησιμοποιείται: σε περιπτώσεις ανεπαρκούς γιν (yinxu), αμέσως μετά τον τοκετό.
Σε ιλαρά, σε δοθηίνες, σε επιδημικά νοσήματα, σε πονόδοντο, σε μόλυνση της γλώσσας, των ματιών και
κατά την διάρκεια διάρροιας. Οι μεγάλες δόσεις, επί μακρό χρονικό διάστημα, σε συμπυκνωμένη μορφή
μπορεί να είναι τοξικές για τα νεφρά. Το συμπληρώματα σκόρδου μπορούν να εμποδίσουν την αγωγή
του HIV.
5. Semen Coicis - Εκχύλισμα φρούτων coicis η δάκρυ της Παναγιάς 50mg.
Φύση και γεύση: Γλυκό, ουδέτερο, ελαφρώς δροσερό.
Διέγερση καναλιού: σπλήνα, στομάχι, πνεύμονα.
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Με ενεργές ουσίες Lactones, που έχουν εφαρμογή, στο σπλήνα, στο στομάχι, στον πνεύμονα,
καταπολεμούν τα καρκινικά κύτταρα ειδικά της κοιλιακής χώρας, του οισοφάγου, του
γαστρεντερικού, των πνευμόνων, προάγουν την ούρηση, ανακουφίζουν την αρθρίτιδα, μειώνουν
την θερμότητα και την ανεπάρκεια του σπλήνα. Έχει εφαρμοσθεί και κατά της υδροκήλης.
Το coicis είναι ένα τροπικό βότανο της οικογένειας ποωδών της Ανατολικής Ασίας και της Μαλαισίας, που
καλλιεργούνται σε κήπους ως ετήσια φυτά. Έχει εγκλιματιστεί στην Αμερική. Σύμφωνα με τον Hartwell
(1967-1971), τα φρούτα του χρησιμοποιούνται για θεραπείες του οισοφάγου, του γαστρεντερικού
των κοιλιακών όγκων, τον καρκίνο του πνεύμονα, και στα κονδυλώματα.
Το coisis είναι επίσης μια απλή θεραπεία αποστημάτων, άνθρακος, σκωληκοειδίτιδας, δυσεντερίας,
αρθρίτιδας, βρογχίτιδας, κρυολογήματος, υδροθώρακα, πλευρίτιδας, πνευμονίας, δυσουρίας,
οιδημάτων, πυρετού, κεφαλαλγίας, δυσοσμίας του στόματος, ρευματισμών, ευλογιάς, μπέριμπέρι, διαβήτη και έχει ηρεμιστική δράση.
Δράσεις:
1. Για τη βελτίωση της πέψης, ενίσχυση της λειτουργίας των πνευμόνων, απαλλαγή από
βακτηριδιακές ή μυκητιασικές λοιμώξεις, σταμάτημα του πόνου και του κνησμού.
2. Για τη θεραπεία της σπαστικότητας των μυών, πόνους αρθρίτιδας και μυϊκή δυσκαμψία, μπέριμπέρι και οίδημα, μυκητιάσεις κόλπου, πέτρες στο ουροποιητικό σύστημα, νευραλγίες, δυσκολία
στην ούρηση, πνευμονικό απόστημα, γονόρροια, το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών.
Χρησιμοποιήστε το ωμό για τις λοιμώξεις, και ελαφρώς τηγανισμένο για τη βελτίωση της πέψης.
Ιατρικές λειτουργία:
1. Ηρεμιστικό, αναλγητικό και αντιπυρετικό.
2. Το λάδι του επιδρά στο αναπνευστικό : οι μικρές ποσότητες διεγείρουν την αναπνοή αλλά η μεγάλη
ποσότητα μπορεί να την καταστείλει.
3. Δρα αντικαρκινικά: ένα δραστικό συστατικό, το Coixenolide είναι μια αποτελεσματική βοήθεια
θεραπείας για το σάρκωμα Ehrlich.
4. Προάγει τις συσπάσεις της μήτρας: έτσι δεν θα χορηγείται σε έγγειους.
Εφαρμογές: Για χρόνια αρθρίτιδα. Για πόνους μυών και αρθρώσεων. Για χρόνιες λοιμώξεις με
παραγωγή πύου. Για σκωληκοειδίτιδα. Για ουρολιθίαση. Για υδροκήλη. Με 100γραμμ. σπόρων
κάνουμε ένα αφέψημα και πίνουμε μία δόση κάθε μέρα για 7 ημέρες που είναι μία περίοδος θεραπείας.
Προσοχή: Όχι για μακροχρόνια χρήση και σε περίπτωση εγκυμοσύνης.
6. Hyriopsis Cumingii Leach - Πούδρα από το κέλυφος αχιβάδας 50mg.
Φαρμακευτικά όνομα: Concha Margaritifera.
Βοτανικό όνομα: Hyriopsis cumingii Leach. Cristaria plicata Leach.
Schistodesmus lampreyanus Baird & Adams.
Φύση και γεύση: αλμυρό, κρύο.
Διέγερση καναλιού: συκώτι, καρδιά.
Με ενεργές ουσίες CaCO3, ( που το περιέχει σε ποσοστό > 90% ) που έχει εφαρμογή,
στο συκώτι, στην καρδιά, χρησιμοποιείται για να ηρεμήσει το μυαλό, καταργεί την τοξικότητα στο
σώμα, διεγείρει την ανανέωση των ιστών του σώματος και εξαλείφει τη θολερότητα του κερατοειδούς
χιτώνα. Είναι ένας συγκεκριμένος τύπος αχιβάδας που χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή κινέζικη
ιατρική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση παλμών και αϋπνίας, σπασμούς, επιληψία, και σε
άτονα έλκη.
Δράσεις:
Χρησιμοποιείται σε ευερεθιστότητα, επιληψία, πόνους και πρήξιμο στο λαιμό, ασθένειες των
ούλων, χρόνια έλκη, ζάλη, κεφαλαλγία, εμβοές, καταρράκτη, νυχτερινή τύφλωση, θόλωση της
όρασης, αϋπνία, διαταραχές μνήμης, πεπτικό έλκος, και υπέρταση, κάνει καρδιακή τόνωση,
με αντιαλλεργική δράση.
7. Ganoderma Lucidum Reshi - Εκχύλισμα από γανόδερμα 50mg.
Φύση και γεύση: Γλυκό, Ουδέτερο.
Διέγερση καναλιού: πνεύμονες, καρδιά, σπλήνα, νεφρά, στομάχι και το συκώτι.
Με ενεργές ουσίες tetracyclic triterpenoids, που έχουν εφαρμογή, στους πνεύμονες, την
καρδιά, τον σπλήνα, τα νεφρά, το στομάχι το συκώτι, διεγείρουν τα κύτταρα, εξισορροπούν το
ανοσοποιητικό σύστημα με πολλαπλασιασμό των φαγοκυττάρων που μας προστατεύουν άμεσα από τα
καρκινικά κύτταρα, διεγείρουν την παραγωγή γ-ιντερφερόνης, παράγοντα νέκρωσης του όγκου
(TNF άλφα), μειώνουν την ανώμαλη επιδρομή των ΜΜΡ2 και MMP9 μεταλλοπρωτεϊνασών.
Είναι κατά των καρκινικών κυττάρων, και μειώνουν τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας,
ακτινοθεραπείας στον μυελό των οστών. Έχει χρησιμοποιηθεί, σε λευχαιμία, λέμφωμα και
πολλαπλούν μυέλωμα.
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Αποτρέπει την απώλεια νευρώνων μετά από εγκεφαλική ισχαιμία, προστατεύει από το πάρκινσον. Είναι
ένα σπάνιο είδος μανιταριού, γνωστό για χιλιάδες χρόνια στην Άπω Ανατολή για την αποτελεσματικότητα
του στη μείωση μιας ποικιλίας παθήσεων. Έχει χαρακτηριστεί ως το πρώτο από τα παλαιότερα και
θεωρείται ανώτερο στην Κινέζικη φαρμακοποιία της Seng Nong από το 56 Π.Χ, αλλά πιστεύεται ότι οι
Ασιάτες άνθρωποι το χρησιμοποιούσαν αιώνες πριν από την ημερομηνία αυτή. Είναι η πιο διάσημη
ποικιλία φαρμακευτικών μανιταριών στον κόσμο, ονομάζεται το μανιτάρι της ΄αθανασίας΄, ο μεγάλος
προστάτης του ανοσοποιητικού, ψυχικής και πνευματικής ευεξίας. Επιστημονικές έρευνες τις
τελευταίες δεκαετίες έχουν επιβεβαιώσει τις διαπιστώσεις αυτές. Στην Ιαπωνία περιλαμβάνεται στον
επίσημο κατάλογο των συμπληρωματικών διατροφής κατά των όγκων, στην εξισορρόπηση του
ανοσοποιητικού για φυσιολογική κυτταρική διαίρεση. Μειώνει το σχηματισμό των παθολογικών
τριχοειδών αγγείων. Επάγει την απόπτωση σε μη φυσιολογικά κύτταρα, αυξάνει το ποσοστό χρήσης
του κυτταρικού οξυγόνου ( που το κάνει το οργανικό γερμάνιο). Διεγείρει τα κύτταρα δολοφόνους,
αυξάνει την παραγωγή της ιντερφερόνης γ και του παράγοντος νέκρωσης όγκων (TNF άλφα).
Προκαλεί μείωση της διεισδυτικότητας των κυττάρων: MMP2 και MMP9, μειώνει την έκφραση των
μεταλλοπρωτεϊνασών και έτσι μειώσουν τις παρενέργειες επί του μυελού των οστών της
χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας. Ενεργοποιεί τα δενδριτικά κύτταρα παίζοντας
αντιμικροβιακό ρόλο στους βλεννογόνους και το δέρμα. Βελτιώνει τον τόνο των κυττάρων και τη
ζωτικότητα, διότι οι αυξήσεις του Qi ( ζωτική ενέργεια ) ενεργοποιούν όλο το σώμα. Ρυθμίζει την
οξεοβασική ισορροπία (αλκαλοποιητικό), διεγείρει εκλεκτικά τις λειτουργίες του σώματος ώστε να
προσαρμόζονται σωματικά διανοητικά και ανοσοποιητικά αποτοξινωτικά, βοηθώντας την προστασία του
ήπατος και να μειώνονται τα επίπεδα των τρανσαμινασών. Μειώνει τις βακτηριακές ιογενείς,
παρασιτικές, μυκητιασικές λοιμώξεις. Κάνει σταθεροποίηση των μεμβρανών.
Μειώνει τον ρόλο των μαστοκυττάρων στην απελευθέρωση ισταμίνης και ανακουφίζει στις αλλεργικές
παθήσεις, αυξάνει την ευαισθησία των κυτταρικών υποδοχέων στην ινσουλίνη, μειώνει τον σχηματισμό
θρόμβου και έχει αντιφλεγμονώδη δράση.
Δράσεις:
1. Τονωτικό πνευμόνων και των νεφρών. Για το σύνδρομο που προκαλείται από ανεπάρκεια του τσι τόσο
των πνευμόνων όσο και των νεφρών και περιλαμβάνει, βήχα και άσθμα δύσπνοια ( που γίνονται
χειρότερα στην κόπωση ), και αίσθημα γενικής κόπωσης.
2. Τονωτικό για το ήπαρ και τους νεφρούς. Για το σύνδρομο που προκαλείται από ανεπάρκεια του τσι
τόσο του ήπατος τόσο και του νεφρού και περιλαμβάνει, εμβοές και κώφωση, κόπωση των μηρών και
γονάτων.
3. Για να ηρεμεί το άγχος και την ανεπάρκεια του τσι της καρδιάς που έχει σαν αποτέλεσμα αίσθημα
παλμών, αϋπνία και αμνησία.
4. Για το ανεπαρκές τσι του σπλήνα με ανεπαρκή πέψη. 5. Για τη θεραπεία της ηπατίτιδας Β.
6. Για τη θεραπεία του λεμφώματος Β κυττάρων.
Ιατρικές Εφαρμογές:
1. Δρα εμποδίζοντας την αναπαραγωγή του ιού της ηπατίτιδας Β.
2. Το γανοδερικά οξύ προκαλεί απόπτωση κυττάρων σε λευχαιμία, λέμφωμα, πολλαπλούν μυέλωμα.
3. Αντι-φλεγμονώδες.
4. Αντιοξειδωτικές δράσεις.
5. Ανοσοτροποποιητική δράση.
6. Προάγει την παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια.
7. Εμποδίζει την απώλεια νευρώνων μετά από εγκεφαλική ισχαιμία.
8. Προστατεύει από την εκφύλιση των ντοπαμινεργικών νευρώνων, μέσω αναστολής της ενεργοποίησης
της μικρογλοίας ( προσταασία από το πάρκινσον ).
Δοσολογία: 3-10 g ημερησίως βρασμένο. Σύγχρονη Έρευνα: επίδραση στον ιό της ηπατίτιδας Β
Προφυλάξεις: Να μην χρησιμοποιείται κατά την έναρξη εξωγενών ασθενειών.
Οι ασθενείς με πέτρες στα νεφρά, διαβήτη και υπέρταση να μην το χρησιμοποιούν σε μεγάλες
ποσότητες. Η για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πίνετε μεγάλη ποσότητα νερού για την αποφυγή
σχηματισμού οξαλικών αλάτων.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60Χ2 κάψουλες 85€
Αριθ. Γνωστ. Ε.Ο.Φ. : 86329/04-12-2015
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Βίντεο 10ο παρουσίαση και Canticer προβλήματα στα εσωτερικά όργανα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ CANTICER.
Αυτό το προïόν είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής . Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο.
Το Canticer είναι ένα ειδικό συμπλήρωμα διατροφής δημιουργημένο από γιατρούς της Κίνας βασισμένο σε
μια συνταγή χιλιάδων χρόνων . Οι κινέζοι γιατροί ανακάλυψαν απίστευτα αποτελέσματα από τον
συνδυασμό φυτών που χρησιμοποιηθήκαν σε αυτό το φυτικό προïόν ,το Canticer. Αυτή η ανακάλυψη
είναι πολύ σημαντική καθώς προηγούμενες μελέτες απέδειξαν ότι οι ζωτικές ουσίες από αυτά τα φυτά ,
ειδικά επιλεγμένα , παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ιδιαίτερες ασθένειες. Το Canticer ενεργεί στην
αποκατάσταση της ζωτικής ενέργειας.
Το Canticer βελτιώνει την λειτουργία του οργανισμού και δρα σε νοσούντα κύτταρα , καταστρέφοντας τα
ταχύτατα. Το Canticer μειώνει τις επιπλοκές που εμφανίζονται από τις ακτινοβολίες. Το Canticer είναι
χωρίς αμφισβήτηση το πιο αποδοτικό φυτικό προïόν που υπήρξε ποτέ και οι αμέτρητες μαρτυρίες
ασθενών το αποδεικνύουν.
Ονομάζομαι Βεγκίτσα Παρλεάν ( Veghita Parlean ) και εξαιτίας των προβλημάτων υγείας που είχα στα
εσωτερικά όργανα αποφάσισα να δοκιμάσω αυτήν την φυτική θεραπεία με το Canticer. Πρέπει να σας πω
ότι άρχισα να νιώθω , ήδη από τον πρώτο μήνα , πάρα πολύ καλά . Ο μεγαλύτερος φόβος μου ήταν ότι η
ασθένεια είχε αρχίσει να με κατακλύζει, δεν είχα πια όρεξη για φαγητό και ήμουν αρκετά θλιμμένη
Χρησιμοποιείστε το Canticer . Θέλω να σας πω ότι χρησιμοποιώ αυτό το προïόν εδώ και μερικούς μήνες
και μου έχει επαναφέρει την δύναμη μου. Νιώθω πως έχω δύναμη . Συνιστώ από την ψυχή μου αυτό το
προïόν. Καθησυχάζει όλο τον πόνο . Το Canticer μου έλυσε τα προβλήματα υγείας μου και ευγνωμονώ
τον Θεό που το έφερε στον δρόμο μου. Οι γιατροί επιβεβαιώνουν ότι σε σοβαρές ασθένειες ή στην
αναγέννηση του οργανισμού το σώμα χρειάζεται υποστήριξη των κυττάρων, σε πολύ υψηλό βαθμό. Οι
ουσίες αυτού του φυτικού προϊόντος βοηθάνε σε όλα τα προβλήματα, οποιασδήποτε ασθένειας.
Το Canticer είναι γνωστό για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της ενδυνάμωσης του οργανισμού. Χάρη
στην ποιότητα του , η απορρόφηση του από τον οργανισμό γίνεται αμέσως και τα αποτελέσματα είναι πιο
γρήγορα ορατά. Η συνισταμένη δόση είναι 3 κάψουλες 3 φορές την ημέρα πριν το φαγητό με βάση την
κατάσταση σας.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1o ΒΙΝΤΕΟ, ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
Ονομάζομαι Γκινίτσα Μαρκέλ (Ghinita Marcel). Είμαι σαράντα πέντε χρονών και είμαι από το
Βουκουρέστι. Το 2011 διαγνώστηκα με όγκο στο κεφάλι. Ήταν δύσκολο, ήταν δύσκολο με την έννοια
ότι σε τέτοια περίπτωση καρκίνου σου λένε ότι πάνω από 5 χρόνια , δεν σου επιτρέπεται και δεν μπορείς
να ζήσεις. Απελπίστηκα , έπαιρνα κυτταροστατικά φάρμακα και υποβλήθηκα σε ακτινοθεραπείες. Για ένα
χρόνο έπαιρνα τα κυτταροστατικά φάρμακα και συνολικά πήγα σε 30 συναντήσεις για ακτινοθεραπείες.
Μετά και για τους επόμενους 6 μήνες μου τα σταμάτησαν όλα. Αλλά στο τέλος των έξι μηνών
διαγνώστηκα ξανά με υποτροπή.
Μου έπεφτε το ασβέστιο, δεν άντεχα άλλο, ήμουν τελειωμένος. Κάνω και τώρα τις θεραπείες, παίρνω
ακόμα τα κυτταροστατικά φάρμακα και παρακολουθούμαι από γιατρό. Όμως παράλληλα παίρνω και το
Canticer και με βοηθάει πάρα πολύ. Αντέχω ανώδυνα πλέον και τα κυτταροστατικά φάρμακα και όλη την
θεραπεία. Απ’ όταν ξεκίνησα να παίρνω το Canticer και μόλις μια εβδομάδα μετά άρχισα να βλέπω και να
νιώθω ότι κάτι αλλάζει. Αμέσως ήταν αισθητό, δηλαδή άρχισα να κοιμάμαι και να νιώθω πολύ καλύτερα.
Σήμερα παίρνω και τα κυτταροστατικά φάρμακα που μου χορηγεί ο γιατρός και ταυτόχρονα το Canticer.
Αν σταματούσα να παίρνω το Canticer θα είχα τάση προς έμετο όπως είχα πριν που έπαιρνα μόνο τα
κυτταροστατικά. Ενώ με το Canticer δεν έχω τέτοιου είδους ενοχλήσεις. Η φυσική μου κατάσταση είναι
καλή , δεν έχω προβλήματα. Επίσης έχω πολύ ενέργεια . Δηλαδή με όλα αυτά είμαι καλά και δεν έχω
κανένα απολύτως πρόβλημα. Πέρυσι, στις εξετάσεις πού έκανα, φάνηκε ότι ο όγκος σταμάτησε από τις
πρώτες επαφές μου με το Canticer. Θέλω να πω ότι τώρα πήγα στο γιατρό και μου είπε ότι το συκώτι μου
δεν έχει τίποτα. Δηλαδή οι εξετάσεις μου ήταν καταπληκτικές.
Μετάφραση – 2ο βίντεο καρκίνος στα οστά
Ονομάζομαι Γρηγόρης. Είμαι γέννημα θρέμμα από Ρουμανία και μένω στην κόρη μου η οποία διαμένει
μόνιμα στο Βίντερτουρ της Ελβετίας. Εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο κατεβαίνοντας από ένα λεωφορείο
ξέρετε από εκείνα τα μικρά , έπεσε κάποιος επάνω μου και χτύπησα τον αριστερό μου ώμο στην πόρτα
του λεωφορείου. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα έναν πόνο . Ερχόμενος στην Ελβετία ο πόνος συνεχιζόταν και
τότε πήγα στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο ανακαλύφθηκε ότι εγώ , στην ουσία, έχω προσβληθεί από
καρκίνο ψιλά στον ώμο , και ήδη έχει δημιουργήσει μία τρύπα. Εγχειρίστηκα και μου είπαν ότι μιλάμε
ξεκάθαρα για καρκίνο. Τρείς μήνες μετά την εγχείρηση άρχισα να έχω προβλήματα από τον ώμο προς το
στέρνο και τότε πήγα ξανά στο νοσοκομείο. Εκεί μου είπαν ότι πρόκειται για μετάσταση του καρκίνου
σύμφωνα πάντα με το δελτίο ασθενείας που ήδη είχα.
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Μετά από αυτό ο γιατρός είπε ότι θα είναι αρκετά δύσκολο. Άρχισαν να εμφανίζονται δύο όγκοι δεξιά και
αριστερά από το στέρνο, κάτι το οποίο ήταν αρκετά επώδυνο. Από το νοσοκομείο μου είπαν : ‘’ Κύριε
προσπαθούμε να κάνουμε κάτι να το σταματήσουμε διότι, βρίσκεστε σε σοβαρό κίνδυνο να πάθετε
ασφυξία πολύ σύντομα. Οι όγκοι απέχουν μόλις ένα εκατοστό και στο επόμενο στάδιο θα πάθετε
ασφυξία’’. Έκανα μια θεραπεία , αλλά όχι χημειοθεραπεία. Από την αρχή δεν συμφώνησα με την
χημειοθεραπεία . Ήξερα περί τίνος πρόκειται και δεν είχα ποτέ εμπιστοσύνη σε κάτι τέτοιο. Μου έκαναν
ένα άλλο είδος θεραπείας με ακτίνες για να σταματήσουν την μεγέθυνση των όγκων. Πήγα συνολικά σε
14 συνεδρίες όμως τα αποτελέσματα της ακτινοθεραπείας θα φαινόντουσαν ένα χρόνο μετά. Μόνο τότε
θα βλέπαμε την εξέλιξη των όγκων. Ήμουν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Κάποια στιγμή οι γιατροί είπαν της
κόρης μου ότι είναι πιθανό να έχω πολύ λίγες μέρες ζωής ακόμα. Επειδή στην οικογένεια μου
χρησιμοποιούμε πολύ τα φυσικά προϊόντα άρχισα να ψάχνω μόνος μου. Βρήκα λοιπόν στο ιντερνέτ εκείνη
την συνταγή , το λεγόμενο Canticer. Ξεκίνησα την θεραπεία αμέσως . Σε μόλις μια εβδομάδα οι πόνοι του
καρκίνου εξαφανίστηκαν. Μετά από δύο με τρείς εβδομάδες ο αριστερός όγκος υποχώρησε κατά το ήμισυ
, σχεδόν εξαφανίστηκε. Τέσσερις μήνες μετά δεν υπάρχει πλέον ούτε ίχνος καρκίνου, ούτε στην δεξιά
ούτε στην αριστερή μεριά. Σε έναν έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα , βέβαια μόνο οπτικό ,
εντυπωσίασα τους γιατρούς του νοσοκομείου εννοείται τους Ελβετούς. Βέβαια θα ήθελα να προσθέσω
κάτι ακόμα σε όλο αυτό . Από το νοσοκομείο ακόμα μου είχε κοπεί κάθε όρεξη για φαγητό. Επανήλθε η
όρεξη μου για φαγητό , άρχισα να τρώω κανονικά και να κοιμάμαι φυσιολογικά. Το Canticer δεν έχει
καμία σχέση ούτε επηρεάζει άλλα φάρμακα για κάποια άλλη ασθένεια, όπως για παράδειγμα το σάκχαρο
από το οποίο και πάσχω. Απεναντίας φαίνεται ότι το Canticer τακτοποιεί και το σάκχαρο , προς το
καλύτερο όπως είναι φανερό.
Μέχρι και ο γιατρός , μετά από έναν έλεγχο που έκανα πριν δύο μέρες , είπε στην κόρη μου : ‘’ Κυρία μου
τώρα μπορώ να εγγυηθώ ότι, ο κύριος εδώ, έχει μπροστά του πολλά και καλά χρόνια να ζήσει ακόμα. ‘’
Μετάφραση – 3ο βίντεο χολαγγειοκαρκίνωμα
Ονομάζομαι Γκάνεα Βισινέλ ( Ganea visinel ). Είμαι 57 χρονών. Είμαι από τη Μπραίλα (Braila) και
δουλεύω στον οικονομικό τομέα. Στις 3 Μαρτίου φέτος , ένιωσα πολύ άσχημα Ερχόμενος από τη δουλειά
εκείνη την ημέρα εξήγησα στη γυναίκα μου τους πόνους που είχα. Την επόμενη ημέρα εκείνη μου έκλεισε
ραντεβού για ένα υπερηχογράφημα. Εκεί, βάση της διάγνωσης , μου είπαν : ‘’Κύριε μου πρέπει
οπωσδήποτε να πάτε για εξετάσεις στο Ινστιτούτο Φουντένι (Fundeni) στο Βουκουρέστι. Μόνο εκεί σας
συστήνω να πάτε.’’ Πήγα λοιπόν εκεί όπου μου έκαναν εξετάσεις και σε πρώτη φάση διαγνώστηκα με
αδενοκαρκίνωμα. Σε συνέχεια όμως των εξετάσεων μου άλλαξαν την διάγνωση και από αδενοκαρκίνωμα
μιλούσαμε πλέον για χολαγγειοκαρκίνωμα. Μου βρήκαν έναν όγκο. Στο υπερηχογράφημα μου βρήκαν
έναν όγκο μεγέθους μεταξύ 12 με 14 εκατοστά, στο ήπαρ στο δεξιό λοβό. Επίσης διαγνώστηκα με
λεμφαδενοπάθεια στον αριστερό λοβό , με οζίδια γύρω από το συκώτι και με λεμφαδενοπάθεια στους
πνεύμονες. Επίσης διαγνώστηκα, πάλι με λεμφαδενοπάθεια, στο αριστερά ισχίο στα κόκκαλα και στη
λεκάνη. Μετά την διάγνωση , φεύγοντας από τον γιατρό, το βράδυ που έφτασα σπίτι , μπήκα απευθείας
στο ιντερνέτ. Πληκτρολόγησα, αν θυμάμαι καλά, Λύσεις και θεραπεία καρκίνου στο συκώτι, για όγκους
στο συκώτι . Και εκεί το πρώτο site που εμφανίστηκε μπροστά μου ήταν το Canticer και έτσι το
ανακάλυψα. Με εντυπωσίασε γιατί έγραφε εκεί ότι το Canticer έχει εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και
στην €παϊκή Ένωση. Πήρα αμέσως από εκεί έναν αριθμό τηλεφώνου και την επόμενη ημέρα μίλησα με
τον αντιπρόσωπο της εταιρίας. Η θεραπεία μου ανήκει στις ογκολογικές θεραπείες. Επομένως πήγα σε 14
συναντήσεις για χημειοθεραπεία.
Αλλά, παράλληλα με αυτή την χημειοθεραπεία εγώ, ήδη από τις 15 Μαρτίου, ξεκίνησα να παίρνω και το
Canticer, ακριβώς με βάση τις οδηγίες που μου έδωσε η εταιρεία από την οποία το πήρα Canticer. Τα
αποτελέσματα της θεραπείας μου με το Canticer σας τα είπα . Ένιωσα και νιώθω ότι είμαι σε πολύ καλή
κατάσταση και το βλέπετε. Το μέγεθος των όγκων μειώθηκε.
Τώρα το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πηγαίνω προς το καλύτερο, από όταν ξεκίνησα την
θεραπεία μου με το Canticer. Εγώ συμπεραίνω ότι χάρη στο Canticer μειώθηκαν και οι όγκοι, καθώς οι
γιατροί εντυπωσιάστηκαν με τη γρήγορη αυτή εξέλιξη των όγκων.
Για αυτούς τους λόγους λοιπόν σας λέω ότι έχω εμπιστοσύνη σε αυτό το φυτικό φάρμακο, γιατί σε άλλη
περίπτωση δεν θα συνέχιζα τη θεραπεία. Στις 8/06 έκανα ξανά υπερηχογράφημα ,δηλαδή σε διάστημα 3
μηνών, όταν φάνηκε ότι στον αριστερό λοβό είχα μόνο 2 οζίδια, το υπόλοιπο ήταν καθαρό όλο. Στο δεξί
λοβό είχα οζίδια μόνο επάνω στο συκώτι και όχι γύρω από το συκώτι, όπως είχα πριν, και το μέγεθος του
όγκου είχε πέσει στα 8,4 εκατοστά και ταυτόχρονα την πυλαία φλέβα την είχα πλέον ξεβουλωμένη. Στην
τελευταία μου έξοδο από το νοσοκομείο μου έγραψαν πάνω στο εξιτήριο < διαγνωστικά σταθερός >.
Προτείνω το Canticer διότι εγώ δεν είχα καθόλου ναυτία , ούτε μου σταμάτησε η όρεξη για φαγητό ,
απεναντίας έμεινα σταθερός στα κιλά μου.
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Απ΄όταν άρχισα τα κυτταροστατικά φάρμακα ζυγίστηκα και ήμουν 73 κιλά και σήμερα ,έπειτα απ΄όλους
αυτούς τους μήνες , έχω διατηρήσει το ίδιο βάρος. Επομένως χωρίς την βοήθεια του Canticer δεν νομίζω
ότι θα κατάφερνα κάτι τέτοιο καθώς είμαι βέβαιος ότι τα κυτταροστατικά φάρμακα θα είχαν πιο επώδυνες
επιπτώσεις. Για όσους θέλουν να δοκιμάσουν το Canticer τους λέω ειλικρινά ότι εμένα μου έκανε καλό ,
και συνεχίζει και μου κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλό.
Μετάφραση 4ο βίντεο σε καρκίνο του προστάτη με μεταστάσεις
στους πνεύμονες και τον εγκέφαλο
Ονομάζομαι Ρούσου Βαλεντίν Φροσέλ ( Rusu Valentin Frosel). Γεννήθηκα στον νομό Μούρες ( Mures) σε
ένα όμορφο χωριό που λέγετε Ζαου ντε Καμπίε ( Zau de Campie). Τώρα στις 18 Ιουλίου γίνομαι 65
χρονών. Δούλευα σε ένα ναυπηγείο εδώ στην Μανγκάλια ( Mangalia). Πριν 8 χρόνια τον Νοέμβρη, ή τον
Σεπτέμβρη, όχι , τον Σεπτέμβρη πήγα στο νοσοκομείο στο Βουκουρέστι για καρκίνο του προστάτη. Έκανα
παρακέντηση και εκεί ανακάλυψαν ότι είναι καρκίνος. Ακολούθησα μια θεραπεία , μια ένεση δηλαδή , την
οποία μου την έκαναν κάθε 3 μήνες για 7 χρόνια ενώ κάθε 6 μήνες πήγαινα για έλεγχο. Στην ουσία δεν
μου ξαναβρήκαν τίποτα. Από το 10,22 που ήταν το PSA μου έφτασα στο 0,16. Πήγα και έκανα εξετάσεις
γενικές σε όλα, και στα κόκκαλα αλλά και τότε επίσης δεν μου ξαναβρήκαν τίποτα.
Η επόμενη διάγνωση έγινε πέρυσι τον Ιούλιο , όταν μέσω του GAMMA KNIFE μου βρήκαν έναν όγκο , στο
4ο στάδιο, τεσσάρων εκατοστών στους πνεύμονες. Ο γιατρός του GAMMA KNIFE μου είπε ότι εκείνος δεν
μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω πλέον, καθώς οι ραδιενέργεια από τις ακτίνες είναι πολύ μεγάλη για
αυτό το οποίο έχω εγώ στο κεφάλι. Την επόμενη ημέρα , μετά την χημειοθεραπεία παραλίγο να πεθάνω.
Φωνάξαμε ασθενοφόρο και η γιατρός έμεινε μαζί μου μέχρι να συνέλθω. Πήγα 3 φορές ακόμη στη
Κονστάντσα ( Constanta) για χημειοθεραπείες .Ένιωθα τρομερά άσχημα και έτσι έμεινα περίπου 4 μήνες
στο κρεβάτι διότι δεν μπορούσα ούτε να φάω ούτε να περπατήσω.
Σε όλο αυτό το διάστημα εγώ ακολούθησα και την θεραπεία με το Canticer. Συγκεκριμένα ξεκίνησα από
πέρυσι τον Νοέμβρη , και από τότε συνεχίζω και το παίρνω. Δεν μπορώ να πω ότι νιώθω εξαιρετικά , αλλά
νιώθω πολύ καλύτερα . Σηκώθηκα από το κρεβάτι και πλέον μπορώ να περπατήσω. Βέβαια δεν
περπατάω πολύ διότι κουράζομαι πάρα πολύ εύκολα καθώς έχασα πολύ μυϊκή μάζα.
Το Canticer με βοήθησε να κοιμάμαι περισσότερο , όχι πολλές ώρες, αλλά λίγο περισσότερο απ’ ότι
πριν. Δεν κοιμόμουν περισσότερο από τρείς ώρες κάθε βράδυ. Τώρα ο ύπνος μου είναι διακοπτόμενος ,
επειδή πίνω πολύ νερό και πηγαίνω συνέχεια τουαλέτα και από τη στιγμή που θα ξυπνήσω δεν μπορώ να
ξανακοιμηθώ. Απ’ όταν παίρνω το Canticer αυτό βελτιώθηκε διότι κοιμάμαι άλλη μια ώρα ύστερα από
αυτές τις τέσσερις ώρες, καμιά φορά και πέντε, που κοιμάμαι.
Νιώθω κάπως πιο δυνατός , δεν μπορώ να σας εξηγήσω ακριβώς πώς. Δεν μπορώ να πω ότι νιώθω
απόλυτα καλά όπως ήμουν κάποτε, αλλά νιώθω πολύ καλύτερα απ’ ότι 4-5 μήνες πριν.
Πριν 2 εβδομάδες πήγα για έλεγχο στο Βουκουρέστι , στο GAMMA KNIFE, και εκεί ο γιατρός , για καλή
μου τύχη , μου είπε ότι είμαι 95 % θεραπευμένος. Ο όγκος, ή αυτό τελοσπάντων που είχα στο κεφάλι ,
μειώθηκε από 5,2 χιλιοστά σε 0,1 χιλιοστά.
Μετάφραση – 5ο βίντεο σε ηπατίτιδα C
Με λένε Γκαβριλά Ροντίκα (Gavrilas Rodica ). Είμαι από Βασλούη ( Vaslui, της Ρουμανίας )και τα
τελευταία τριάντα πέντε χρόνια εργάζομαι στον τομέα της γεωργίας. Το 2013 έκανα την δεύτερη
εγχείρηση χολής. Τότε οι εξετάσεις μου ήταν πολύ καλές. Δέκα μήνες μετά την εγχείρηση μου βρήκαν
πως έχω ηπατίτιδα C. Μετά από τρείς σειρές εξετάσεων κατέληξαν στο ίδιο πόρισμα και έτσι μου άρχισαν
την θεραπεία. Κατά την διάρκεια αυτής της θεραπείας, δόξα τον Θεό ανακάλυψα το Canticer στο ιντερνέτ.
Εκεί είδα ότι το Canticer επαναφέρει τα κύτταρα , αναζωογονεί τα υπόλοιπα κύτταρα και εκείνο το άλλο
… πώς το λένε. Μου διαφεύγει τώρα ….ζωτικότητα , βελτιώνει τη ζωτικότητα του οργανισμού.
Έτσι λοιπόν κατέληξα στο συμπέρασμα ότι καλό θα ήταν να δοκιμάσω να πάρω , δηλαδή τι να δοκιμάσω?
Να το πάρω ! Από τον Δεκέμβριο , Δεκέμβριο ή Ιανουάριο, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, άρχισα να παίρνω
το Canticer μήνα με τον μήνα , μήνα με τον μήνα .Έξι μήνες μετά έπρεπε να επισκεφτώ τον γιατρό μου
ώστε να κάνω όλες τις σχετικές εξετάσεις για το συκώτι και για αυτού του είδους την ηπατίτιδα. Όταν
έφτασα λοιπόν στον γιατρό μου τον βρήκα έκπληκτο καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων μου ήταν
τέλεια και δεν είχα πλέον αυτήν την ασθένεια. Από άποψη φυσικής κατάστασης μπορώ να πω ότι ήμουν
ανήμπορη. Είχα τρομερούς πόνους και δεν μπορούσα να κάνω και πολλά. Δεν είχα δύναμη ούτε
ζωντάνια. Σωματικά και ψυχικά ήμουν τελειωμένη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω μια δύναμη και μια
ενέργεια ασύγκριτη με το πώς ήμουν πριν 6 μήνες. Δεν έχω πονοκεφάλους , δεν έχω πόνους στην κοιλιά
μου και γενικά δεν έχω κανένα είδος πόνου. Πώς να σας εξηγήσω ? Πλέον δεν έχω τίποτα σχετικό με
αυτήν την ασθένεια. Το Canticer με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας το συνιστώ ανεπιφύλακτα .
Όποιος έχει την δυνατότητα να το πάρει ας το πάρει χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγώ είμαι ένα ζωντανό
παράδειγμα που το έζησα , το πήρα και τώρα είμαι στην κατάσταση που με βλέπετε.
Το συνέστησα, και το συνιστώ σε όλον τον κόσμο. Έτσι μου έρχεται να φωνάξω από τη χαρά μου . Δεν
έχω λόγια να ευχαριστήσω τον Θεό και να εξηγήσω ότι αυτό το πράγμα εμένα με γιάτρεψε.
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Cristina ετών 46 από Galati
Τα αποτελέσματα ήταν σχεδόν άμεσα. Σε λιγότερο από 7 ημέρες, ένιωσα μια τεράστια ανακούφιση. Δύο
εβδομάδες αργότερα, δεν αισθανόμουν πόνους και δεν είναι μόνο αυτό.
Με το Canticer, είμαι σε θέση να ελέγξω την ασθένεια. Ελπίζω να γίνω καλά, σας ευχαριστώ.
Angela ετών 39 από Τιμισοάρα
Σε λιγότερο από πέντε εβδομάδες εξαφανίσθηκε ο χρόνιος πόνος στους μύες και τις αρθρώσεις, που
προκαλείται από τον καρκίνο των οστών και δεν ήμουν υποχρεωμένη παίρνω παυσίπονα. Οι δείκτες
όγκου στην τελευταία ανάλυση μειώθηκαν σημαντικά και θα συνεχίσω το Canticer όπως θέλει ο Θεός
Ευχαριστώ την ομάδα που μου έδωσε αυτή τη θεραπεία.
Carmen Barbu 44 ετών από το Μπρασόφ
Δεν έχω καρκίνο. Πήρα αυτή τη θεραπεία για προβλήματα στο συκώτι. Επέστρεψε η όρεξη. Το δέρμα μου
φαίνεται καλύτερα, και άρχισα να απαλλάσσομαι από τη ψωρίαση στο δεξιό μου αγκώνα.
David 53 ετών από Βοσλούι
Μπορώ να πω με σιγουριά ότι, ακόμη κι αν χρησιμοποίησα όλα τα είδη των προϊόντων που προέρχονται
από πολλές εταιρείες δεν είχαν καλά αποτελέσματα όπως με το Canticer. Ήμουν πολύ αδύναμος και είχα
πεπτικά προβλήματα και ένοιωθα πολύ κουρασμένος. Λαμβάνοντας το Canticer επί 4 εβδομάδες νιώθω
ζωντάνια για πρώτη φορά, από τότε που παίρνω αυτή την προληπτική αγωγή.
Mihaela 32 ετών από Βουκουρέστι
Καρκίνο του μαστού διέγνωσαν οι γιατροί μετά από βιοψία. Έπασχα από την ασθένεια αυτή για πάνω από
2 χρόνια. Αφού ακολούθησα ευλαβικά την θεραπεία με το Canticer για 3 μήνες, αισθάνομαι σαν να έχω
θεραπευθεί. Με αυτή τη θεραπεία ελπίζω να βγω νικήτρια.
Eglentina Becheru
Είχα πληγή στον τράχηλο της μήτρας, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται τίποτα. Χρησιμοποιώ το Canticer
περίπου 3 μήνες. Δεν είχα πάρει τίποτα άλλο. Θα το ακολουθήσω ακόμα όπως συνιστάται.
Liviu Racariu από Vladeni
Γεια σας. Είναι το καλύτερο φυσικό προϊόν για τον όγκο του πνεύμονα. Νιώθω υπέροχα και τα
αποτελέσματα έγιναν αισθητά από τις πρώτες λίγες εβδομάδες. Έχω λάβει και άλλες θεραπείες,
αλλά δεν ήτανε τόσο καλές όπως το Canticer. Με εκτίμηση.
Πetrescou Grigore
Καλησπέρα, θα ήθελα ειλικρινά να σας πω ότι όταν αγόρασα τη αρχική θεραπεία ήμουν πολύ δύσπιστος,
γιατί είναι ήδη προϊόντα που βασίζονται άλλα στο ζεόλιθο, άλλα σε τσάγια και σκέφτηκα ότι αυτό είναι
ακόμη άλλο ένα αστείο προϊόν. Δεν ήξερα πόσο μεγάλη είναι η θεραπευτική δύναμη του Canticer, τώρα
αισθάνομαι μεγάλη εμπιστοσύνη. Μπορείτε να μου στείλετε ακόμη άλλα 6 μπουκάλια; Περιμένω την
απάντησή σας, σας ευχαριστώ!

2 X 60 κάψουλες 85€
ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ, ΚΑΝΕΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΟΙ ΙΟΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ.
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ, SITE ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΝΕΙ
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.
ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ.
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Η απίστευτη θεραπευτική δύναμη του νερού,
με μοριακά ιόντα υδρογόνο
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ
Σημειώστε το υδρογόνο δεν κάνει τίποτα, το σώμα τα κάνει, ακριβώς όπως η Φωτοθεραπεία.
Το οξυγόνο, μετά την καύση του μένει στο σώμα λόγω της έλλειψης του υδρογόνου και δεν
μπορεί να μετατραπεί σε νερό και να φύγει, έτσι οδηγεί σε ασθένειες όπως καρκίνους,
εγκεφαλικά, ρευματισμούς, υψηλή αρτηριακή πίεση, γήρανση, αρτηριοσκλήρωση κ.λπ.
1.Υδρογόνο, το πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό, στον πλανήτη που βοηθά στην προστασία των κυττάρων
και των γονιδίων από βλάβες και θάνατο που προκαλούνται από τις επιβλαβείς ελεύθερες ρίζες.
Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του βοηθούν στην ενίσχυση της μακροζωίας, επειδή η γήρανση
προκαλείται από εκφυλισμό των ιστών, οξειδωτικό στρες και φλεγμονές. Το υδρογόνο διέρχεται επίσης
από το φράγμα αίματος-εγκεφάλου, όπου τα περισσότερα αντιοξειδωτικά δεν μπορούν να το κάνουν.
2.Μελέτες δείχνουν ότι το μοριακό υδρογόνο επηρεάζει θετικά τη δραστηριότητα της τελομεράσης.
"Δημοσιεύθηκε στο American Journal of Food and Nutrition, αλλά ποιος μας το είπε. Ακόμη την έκφραση
του γονιδίου SIRT1, που είναι ένας άλλος βιοδείκτης που επηρεάζει τη διαδικασία γήρανσης. Αυτή η
μελέτη για τον διαβήτη σημείωσε ότι το νερό με υδρογόνο συμπεριφέρεται παρόμοια με την ινσουλίνη,
πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί δυνητικά να βοηθήσει άτομα με διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2, καθώς και
βελτιωμένο μεταβολισμό της γλυκόζης στα δύο τρίτα των ασθενών με προ-διαβήτη, όπου τα
αποτελέσματα των δοκιμών ανοχής γλυκόζης από το στόμα επανήλθαν στο φυσιολογικό. Βελτίωση των
επιπέδων σακχάρου στο αίμα και HbA1c στον διαβήτη, σε άτομα που είχαν είτε σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2 είτε μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη. Μετά από οκτώ εβδομάδες, άτομα που έπιναν 900 ml νερού
πλούσιου σε υδρογόνο καθημερινά εμφάνισαν σημαντικές βελτιώσεις στα χοληστερολικά και άλλα
συμπτώματα που σχετίζονται με τον διαβήτη. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας οδήγησαν τους
επιστήμονες να πιστεύουν ότι το πλούσιο σε υδρογόνο νερό θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη του
διαβήτη τύπου 2, αλλά ακόμη και βελτίωση της περιφερικής κυκλοφορίας στη διαβητική γάγγραινα.
3. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Photochemistry and Photobiology διαπίστωσε ότι το μπάνιο
εμπλουτισμένο με υδρογόνο μείωσε την εμφάνιση των ρυτίδων του λαιμού στους συμμετέχοντες.
4.Το αέριο του υδρογόνου έχει αποδειχθεί ότι είναι αντιοξειδωτικό, αντιφλεγμονώδες, είναι
κυτταροπροστατευτικό μέσο και έχει θεραπευτικές και προληπτικές επιδράσεις σε περισσότερες από 150
διεργασίες ασθένειας, όπως: καρδιαγγειακές παθήσεις, βελτίωση των υπερτασικών ή υποτασικών
διαταραχών. εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις, οξείας ισχαιμίας / βλάβης επανέγχυσης, αθηροσκλήρωση,
νόσο του Πάρκινσον, του Αλτσχάιμερ, άνοια, οστεοπόρωση, χρόνια φλεγμονή, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία,
φλεγμονής και έλκους, μεταβολικών διαταραχών, νευροεκφυλιστικών διαταραχών, ορισμένες μορφές
καρκίνου, (αντικαρκινικές επιδράσεις, τοξικότητες ακτινοβολίας και παρενέργειες της σισπλατίνης) με
έμφαση στα κλινικά δεδομένα. Η καθημερινή κατανάλωση νερού πλούσιου σε υδρογόνο είναι μια
δυνητικά, θεραπευτική στρατηγική για τη βελτίωση του QOL μετά από έκθεση σε ακτινοβολία. Η
κατανάλωση νερού πλούσιου σε υδρογόνο μειώνει τη βιολογική αντίδραση στο οξειδωτικό στρες που
προκαλείται από ακτινοβολία χωρίς να διακυβεύονται τα αντικαρκινικά αποτελέσματα, βελτίωση
κακοήθων όγκων, ηπάτωμα, καρκίνους κ.λ.π. Ακόμη αλλεργίες, χρόνιες χαμηλότερες αναπνευστικές
παθήσεις, άσθμα ( άλλα εισπνεόμενο με ειδική κανάτα υψηλής συγκέντρωσης υδρογόνο Διαλυμένο
Υδρογόνο: 0,8ppm έως 1,8ppm ), γρίπη και πνευμονία, νεφρίτιδα, δερματικές παθήσεις, βελτίωση των
υπερευαίσθητων διαταραχών, κνίδωση, ατοπική δερματίτιδα, και πολλά άλλα.
5.Ακόμη μπορεί να εξουδετερώσει τα ROS (είδη αντιδραστικού οξυγόνου) και τη φλεγμονή, είδη
αντιδραστικών οξυγόνων που είναι διαβόητα για την καταστροφή φυσιολογικών κυττάρων ή την
παραμόρφωση του DNA. Βοηθούν στην εξάλειψη των ελεύθερων ριζών οξυγόνου που συμβάλλουν στην
ανάπτυξη ασθενειών και τελικά είναι υπεύθυνα για τη διαδικασία γήρανσης και παχυσαρκίας.
Λιπαίνει τις αρθρώσεις και τους μυς, διότι το σώμα μας είναι 70% νερό. Διατηρεί το μυαλό μας σε
εγρήγορση. Ο εγκέφαλος έχει πάνω από 70% νερό που χρειάζεται ενυδάτωση για να λειτουργήσει. Βοηθά
το σώμα να απορροφήσει θρεπτικά συστατικά. Βοηθά στην κυκλοφορία και την πέψη. Βοηθά στη ρύθμιση
της θερμοκρασίας του σώματος. Αποτοξινώνει τα κύτταρα και ολόκληρο το σώμα. Βελτιώνει την
αρτηριακή πίεση, μειώνει τους πονοκεφάλους, τα αρθριτικά συμπτώματα, τον πόνο στην πλάτη και τα
συμπτώματα χρόνιας ασθένειας.
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6.Μπορεί να μειώσει την τοξική ρίζα υδροξυλίου (το ισχυρότερο από τα οξειδωτικά είδη) 2c και τον
ισχυρό οξειδωτικό υπεροξυνιτρίτη (σχηματίζεται από την αντίδραση υπεροξειδίου και νιτρικού οξειδίου),
Δημιουργεί μειώσεις της «κακής» χοληστερόλης LDL,των ουροποιητικών δεικτών του οξειδωτικού στρες
και ακόμη μεταβολή του Ph από όξινο σε αλκαλικό και είναι ειδικό για τα ηλεκτρομαγνητικά.
7.Μπορεί να αποτρέψει τη μείωση της μάθησης και της μνήμης που προκαλείται από το άγχος,
τη γνωστική λειτουργία, να αποτρέψει ή να διευκολύνει την κολίτιδα, να βελτιώσει τους νεφρούς δηλαδή
την λειτουργία σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού και μείωση της τοξικότητας των νεφρών.
8.Βελτίωση της γενικής αδιαθεσίας, της χρόνιας δυσκοιλιότητας και της διάρροιας, καθώς και της
επίμονης διάρροιας μετά από γαστρική εκτομή. Βελτίωση της αφυδάτωσης σε βρέφη με έμετο και
διάρροια που προκαλείται από ιογενή λοίμωξη, της υπερδιλερυθριναιμίας στα νεογέννητα.
Βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας σε ηπατικές ασθένειες, κίρρωση του ήπατος, ηπατίτιδα,
των επιπέδων ουρικού οξέος στην ουρική αρθρίτιδα και ακόμη της αθλητικής απόδοσης.
Βελτίωση των γαστροδωδεκαδακτυλικών ελκών, πρόληψη των υποτροπών ακόμη και η εντερική υγεία, η
οδοντική υγεία, όπου έδειξαν ότι η κατανάλωση νερού πλούσιου σε υδρογόνο θα μπορούσε να βελτιώσει
τον εκφυλισμό των δοντιών που σχετίζεται με την ηλικία (οξείδωση). Βελτίωση αυτοάνοσων διαταραχών,
ρευματισμοί, κολλαγόνο, SLE της δυσμηνόρροιας και συμπτώματα εμμηνόπαυσης.
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ΚΑΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ, ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ;
ΑΚΟΜΗ, ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΡΡΟΙΕΣ, ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ Η ΚΟΛΟΙΤΙΔΑ;
CANTICER
Πετυχαίνει την απαραίτητη κυτταρική αποτοξίνωση, που βοηθά και για τη σωστή εντερική χλωρίδα.
Όλες οι ασθένειες ξεκινούν από το βρώμικο αίμα με υψηλό ιξώδες, που συντελεί στην ταυτόχρονη
κακή οξυγόνωση, ενυδάτωση και θρέψη των κυττάρων, γι αυτό πρέπει να καθαρίζεται κάθε μέρα.
CANTICER
Γεοβοτανικές κάψουλες για προβλήματα που ξεκινούν από την κακή εντερική χλωρίδα του εντέρου που
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, χρόνια, στο στομάχι, τα έντερα, τον οισοφάγο και όλο τον οργανισμό.
Δημιουργείται κυτταρική αποτοξίνωση και με την ενίσχυση του ανοσοποιητικού διορθώνονται
τα διαταραγμένα κύτταρα και όλος ο οργανισμός αναβαθμίζεται.
CANTICER
Geobotanical capsules for all problems that started from bad.
Cellular detoxification occurs, by boosting the immune system and thus repairing damaged
cells and the whole body.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΠΤΑ ΓΕΟBΟΤΑΝΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.
WE PRESENT THE SEVEN GEOBOTANICAL EXTRACTS, COMPOSING THE HEALTH MIRACLE.
Μανγκοστίν. Εκχύλισμα καρπών 120 mg. με ενεργές ουσίες, Ξανθίνες.
Έχει αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, αντιβακτηριδιακές, αντιμυκητιασικές, αντι-ιικές,
ηπατοπροστατευτικές δράσεις, ενώ αποκαθιστά τα χρόνια έλκη, την διάρροια, και την δυσεντερία.
Mangosteen. Fruit extract 120 mg. with active ingredients, Xanthines.
It has anti-inflammatory, antioxidant, antibacterial, antifungal, antiviral, neuroprotective and
hepatoprotective effects and restores chronic ulcers, diarrhea, dysentery.
Πεντάφυλλο. Εκχύλισμα 100 mg. με ενεργές ουσίες, Σαπωνίνες (Τζιπενοσάϊντς Εμοντίν).
Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθά σε δυσκοιλιότητα, στα νοσήματα του στομάχου,
του δωδεκαδάκτυλου, στην χολολιθίαση και τον διαβήτη.
Gynostemma pentafillum. Extract 100 mg. active ingredients, Saponins (Gypenosides
Emodin).
It strengthens the immune system, and helps constipation, stomach diseases, duodenum,
in gallstones and diabetes.
Πικραγγουριά. Εκχύλισμα φρούτων 80 mg. με ενεργές ουσίες, Σαπωνίνες (Χαραντίν).
Διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα και σας προστατεύει από τους ιούς και τον ίκτερο. Δρα μόνο στο
λεπτό έντερο, μπλοκάροντας την απορρόφηση λίπους και τα μεγάλα μόρια των πολυσακχαριτών,
έτσι βελτιώνεται η απορρόφηση των μικρομοριακών θρεπτικών ουσιών στο λεπτό έντερο.
Momordica charantia. Fruit extract 80 mg. with active ingredients, Saponins (Charantin).
It stimulates the immune system and protects you against viruses and jaundice. It works only
in the small intestine, blocking the absorption of fat and large polysaccharide molecules, thus
improving the absorption of small molecule nutrients in the small intestine.
Μαύρο σκόρδο. Εκχύλισμα 50 mg. με ενεργές ουσίες, Σαπωνίνες.
Aπαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και βοηθά στον μη σχηματισμό
μικροβιακού βιοφίλμ ιδίως από ψευδομονάδες.
Black garlic. Extract 50 mg. with active ingredients, Saponins.
Necessary for the proper functioning of the immune system and helps the non-formation
of microbial biofilm, especially by pseudomonads.
Σέμεν κόισις (η δάκρυ της Παναγιάς). Εκχύλισμα καρπών 50mg. με ενεργές ουσίες, Λακτόνες.
Βελτιώνει την πέψη έχοντας δράση στον οισοφάγο και όλο το γαστρεντερικό.
Semen Coicis (Virgin Mary's tear) Fruit extract 50mg. with active ingredients, Lactones.
Improves digestion, by having action on the esophagus and the entire gastrointestinal tract.
Στρείδι μαργαριτοφόρο. Πούδρα 50mg. ενεργή ουσία, Ανθρακικό Ασβέστιο.
Βοήθεια κατευναστική του κεντρικού νευρικού συστήματος, καθώς και στα πεπτικά έλκη,
διεγείρει την ανανέωση των ιστών.
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Hyriopsis cumingii. Powder 50mg. with active ingredient, Calcium Carbonate.
Soothing relief for the central nervous system, peptic ulcers and stimulates tissue renewal.
Γανόδερμα Λουσίντουμ. Εκχύλισμα 50mg. με ενεργές ουσίες, Τριτερπένια και γανοδερικό οξύ.
Εξισορροπεί μαγικά το ανοσοποιητικό σύστημα με πάρα πολλούς τρόπους.
Ganoderma lucidum. Extract 50mg. with active ingredients, Triterpenes Ganoderic acid.
It balances magic the immune system in many different ways.
Τα παραπάνω στοιχεία, προέρχονται από διάφορες πηγές, Πάρτε τις κάψουλες παράλληλα με την
θεραπευτική αγωγή του γιατρού, διότι δεν έχουν κανένα σκοπό να την αντικαταστήσουν η ακυρώσουν.
Εάν σας έχουν απαγορεύσει τα σαλατικά, μπορείτε και σεις να το πάρετε διότι δεν περιέχει καθόλου ίνες.
The above data come from various sources. Take the capsules along with your doctor's
treatment, because they have no purpose in replacing it, or cancel it.
If it is not permitted to have salad, you too can get it, because it contains no fiber at all.
ΚΑΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ, ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ;
ΑΚΟΜΗ, ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΡΡΟΙΕΣ, ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ Η ΚΟΛΟΙΤΙΔΑ;
CANTICER
Η μόνη Λύση, με δράσεις από τον πρώτο μήνα, για φλεγμονές, φουσκώματα και φυσιολογικές κενώσεις.
Καλέστε τώρα τον αριθμό που βλέπετε και αποκτήστε εύκολα και γρήγορα.
Γεοβοτανικές κάψουλες για αποτοξινώσεις και εντεροστομαχοκοιλιακά προβλήματα, 120 τεμάχια 85 €.
Call now the number you see and get quickly and easily.
Geobotanical capsules, for detoxification, intestine, stomach, belly problems,
120 pieces 85 €.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
Επιλέξατε μόνοι την κατηγορία σας, αλλά Να μην κάνετε υπέρβαση των ημερήσιων δόσεων.
Παίρνετε 6 κάψουλες το πρωί και 6 το βράδυ με πολύ νερό όχι κρύο, 30 λεπτά πριν το φαγητό.
Εάν υπάρχουν προβλήματα στομάχου η λήψη γίνεται 30 λεπτά μετά το φαγητό. Η χορήγηση τους να
απέχει 1 ώρα από οποιοδήποτε άλλο χάπι παίρνετε. Το μπουκάλι περιέχει 60 φυτικές κάψουλες.
Α. Επιβαρυμένοι και βοήθεια στη χλωρίδα του εντέρου, εγκολπώματα και τις φλεγμονές.
6 κάψουλες πρωί, 6το βράδυ για ένα μήνα. Συνεχίζετε με 3 κάψουλες πρωί, 3 βράδυ. μέχρι να κλείσετε
6 μήνες.
Β. Κυτταρική αποτοξίνωση για αύξηση του ανοσοποιητικού, 2 κάψουλες πρωί, 2 μεσημέρι,
2 βράδυ για 6 μήνες.
Γ. Απλή κυτταρική αποτοξίνωση, 1 κάψουλα πρωί και μία 1 βράδυ για 6 μήνες.
Παιδία άνω των 14 ετών, μπορούν να το πάρουν βάσει των παραπάνω οδηγιών.
Δεν έχει παρενέργειες. Διαθέτει έρευνα 10 ετών και είναι 100% γεωβοτανικό φυτικό προϊόν.
Προφυλάξεις: Να μην χρησιμοποιείται κατά την έναρξη εξωγενών ασθενειών. Οι ασθενείς με πέτρες
στα νεφρά, διαβήτη και υπέρταση να μην το χρησιμοποιούν σε μεγάλες ποσότητες. Η για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Πίνετε μεγάλη ποσότητα νερού για την αποφυγή σχηματισμού οξαλικών αλάτων.
Δεν έχει παρενέργειες, και είναι 100% γεωβοτανικό φυτικό προϊόν.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά. Να μην χρησιμοποιείται κατά την οξεία φάση νοσημάτων, όπως
σε οξείες λοιμώξεις κολικούς κ.α. Οι ασθενείς με πέτρες στα νεφρά, να μην το χρησιμοποιούν σε μεγάλες
ποσότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα, για την αποφυγή σχηματισμού οξαλικών αλάτων και να
πίνουν μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Κατά τη λήψη του καλό είναι να αποφεύγονται οι λιπαρές και κρύες
τροφές, καθώς και τα καρυκεύματα.
ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΟΙ ΙΟΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ.
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ, SITE ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΝΕΙ
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.
ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ.
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ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΣΗ,
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΜΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ
Είναι σωστό να αφήσουμε τα μάτια μας να κινδυνεύουν η να υποφέρουν, από εκφύλιση
της ωχράς κηλίδας είτε ξηράς είτε υγράς μορφής, καταρράκτη, οπτική νευρίτιδα, μελαγχρωματικές
κηλίδες η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, όταν τώρα υπάρχει το Saffron 2020;;;
ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ, ΘΟΛΗ ΚΑΙ ΑΣΑΦΗ ΟΡΑΣΗ, ΜΗΠΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ, ΜΗΠΩΣ ΣΑΣ ΕΝΟΧΛΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΟ ΒΡΑΔΥ, ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΦΩΤΕΙΝΑ, ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΗΤΗ,
ΜΗΠΩΣ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗ, ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΜΑΥΡΙΛΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ
Η ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΙΣ ΕΥΘΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΣΑΡΕΣ;
ΜΗΝ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΕΣΤΕ
Saffron 2020
Για να βλέπετε ξεκάθαρα τα πάντα για πάντα.
Φυσική και ασφαλής φόρμουλα για την υγεία των ματιών σας, που έχει σχέση και βοηθά την ηλικιακή
εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και τον καταρράκτη. Παρέχει, παντενταρισμένο συνδυασμό με τη χρυσή
σκόνη σαφρόν και ρεζβερατρόλη, αντιοξειδωτικές βιταμίνες Α, B2,C,Ε, απαραίτητα ιχνοστοιχεία
ψευδαργύρου και χαλκού, λουτεϊνη, ζεαξανθίνη και χρησιμοποιήστε το άφοβα κάθε μέρα για πάντα.
Saffron 2020
Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας του Καναδά και τον ΕΟΦ
Βοηθά την διατήρηση της όρασης σε σχέση με την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.
Βοηθά τη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης του καταρράκτη και τη διατήρηση της όρασης.
Μελέτες δείχνουν ότι η χρυσή σκόνη saffron όχι μόνο προστατεύει αλλά και αντιστρέφει
την πορεία της εκφύλισης της όρασης και τον θάνατο των φωτοϋποδοχέων.
Κλινική μελέτη της Ιταλίδας καθηγήτριας Sylvia Bisti έδειξε βελτίωση στην όραση
των ασθενών που έκαναν χρήση της θεραπείας με Saffron 20mg.
ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΒΟΗΘΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ.
ΒΟΗΘΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΕΟΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ
ΤΗΝ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟ ΕΝΕΣΗ, Η ΠΟΥ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΤΥΧΕ, ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ
ΚΑΙ ΕΙXΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
--.ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ
ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑ DRUZEN.
--.ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ.
--.ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΤΙΑ.
--. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΙΧΑΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ.
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΑΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΑΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ.
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ,
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ, ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
3 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΟΙΛΙΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ.
ΖΗΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΟΠΟΥ ΜΕ
ΑΥΤΟΙΑΣΗ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ,
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ Η ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ο ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ, Η ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.
Σε συνεννόηση, εφαρμόζεται και σε όλες τις εκφυλιστικές ασθένειες, διότι με την αυτοίαση
επισκευάζεται το κεντρικό νευρικό σύστημα, για ασθενείς όπως το Αλτσχάιμερ, πάρκινσον
και σκλήρυνση κατά πλάκας, παράλληλα και με την Φωτοθεραπεία.
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SAFFRON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ KAI ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΑΣ
8 AΠO 17 ΔΕΝ ΚΑΤΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΕΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.
12 AΠO 17 ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.
13 AΠO 17 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ, ΤΑ ΝΕΥΡΑ, ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΟ
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.
17 AΠO 17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ
ΜΕ SAFFRON ΚΑΙ ΡΕΖΒΕΡΑΤΡΟΛΗ
03 AΠO 51 ΕΧΕΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΕΕΣ ΝΟΣΟΥΣ.
05 AΠO 51 Π.Χ. ALTZHEIMER.
09 AΠO 51 ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ, ΑΥΞΑΝΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΛΟΓΩ VEGF ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ.
10 AΠO 51 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥΣ.
13 AΠO 51 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΑΞΕΙΣ.
14 AΠO 51 Η ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 7η ΕΩΣ ΤΗ 10η
ΗΜΕΡΑ.
15 AΠO 51 ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, ΑΝΤΙ VEGF, ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ.
17 AΠO 51 ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ, ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ.
18 AΠO 51 ΔΙΑΠΕΡΝΑ ΤΟΝ ΑΙΜΑΤΟ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΟ ΦΡΑΓΜΟ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΤΟΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΝΕΟΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ.
19 AΠO 51 ΕΧΕΙ ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ.
22 AΠO 51 ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ Αβ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑ ΤΟ ΗΔΗ
ΣΥΣΩΡΕΥΜΕΝΟ.
24 AΠO 51 ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΚΦΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΜΕΛΑΧΡΩΣΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ.
26 AΠO 51 ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ CASPASE ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΝΔΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ.
27 AΠO 51 ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ TNF-a ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
ΤΟ Bcl-2.
28 AΠO 51 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ SIRT-1, ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ CRP, ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ, ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.
29 AΠO 51 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΜΕ
ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΜΑΤΙΑ.
32 AΠO 51 ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΓΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΗΣ.
40 AΠO 51 ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ.
41 AΠO 51 ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ, Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Avastin, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ
ΤΟΞΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ
ΔΟΣΕΙΣ.
43 AΠO 51 ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΕ
ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΗΣΗ.
45 AΠO 51 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ Π.Χ. ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ, ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ.
46 AΠO 51 ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΓΛΟΙΑΣ ΛΟΓΩ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΥΣ. ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ RPE ΛΟΓΩ
ΤΟΥ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΥΣ β ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ IL-6, IL-8 KAI MMP-9 KAI ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ THN
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ NF-kB ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΥΣ β ΚΑΙ ΕΛΑΤΩΝΕΙ
ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΟΥ NF-Kb, ΙΚΒα.
47 AΠO 51 ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΑΓΚΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ. ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Ν€ΝΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ
ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ SIRT1.
49-51 AΠO 51 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Saffron 2020
Για να βλέπετε τα πάντα ξεκάθαρα
Saffron 2020 για την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και του καταρράκτη
Μοναδική φόρμουλα με θρεπτικά συστατικά που υποστηρίξουν την υγιή όραση, για την υγεία των ματιών
σας, σχετιζόμενη με την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD) και τον καταρράκτη.
Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας του Καναδά ως το μόνο συμπλήρωμα που περιέχει κρόκο σαφράν
για την υγεία των ματιών και συνιστάται σε σας εάν: είστε υγιής ενήλικας και θέλετε να διατηρήσετε την
υγεία των ματιών σας σε βάθος χρόνου, σας βοηθά εάν έχετε διάγνωση ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς
κηλίδας (AMD) ή εάν έχετε οικογενειακό ιστορικό εκφύλισης ωχράς κηλίδας η καταρράκτη και θέλετε να
προστατεύετε την υγεία των ματιών σας, η εάν έχετε παράγοντες κινδύνου από τον τρόπο ζωής, όπως το
κάπνισμα, η εάν από την διατροφή σας λείπουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά στο επιθυμητό επίπεδο για
την υγεία των ματιών σας, η εάν εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα φωτός στον ήλιο, στις οθόνες γενικά ή
υποβάλετε σε έντονη κόπωση τα μάτια σας. Εύληπτες φυτικές κάψουλες που τις παίρνετε μόνο μία φορά
την ημέρα σας παρέχουν τα πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά για την υγεία των ματιών σας. Περιέχει 20
mg από την υψηλότερη ποιότητα σαφράν όπου συλλέγεται με το χέρι για να εξασφαλισθεί αυτή η πολύ
υψηλή ποιότητα.
Νέα ελπίδα για την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και τον καταρράκτη
ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Λυδία: "Μόνο στα 59 χρόνια μου θέλω να δω ό, τι
μπορώ, για όσο μπορώ. Είχα τρομοκρατηθεί, απολύτως τρομοκρατημένη,
όταν διαγνώστηκε ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD). Ο γιατρός
μου είπε ότι η AMD έρχεται με την ηλικία, και αν δεν ασχοληθώ με αυτό,
μπορεί να έχουμε μπελάδες. Πρέπει να φροντίσεις τα μάτια σου ". Μπορεί να
πανικοβληθείτε όταν μάθετε ότι έχετε την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς
κηλίδας (AMD) ή καταρράκτη. Δεν υπάρχει πιο δυσάρεστο από την ιδέα να
χάσεις την όρασή του.
Αλλά εδώ είναι οι καλές ειδήσεις!
Όπως η πρόσφατη έρευνα έχει δείξει, η πρόληψη είναι το καλύτερο
φάρμακο, όταν πρόκειται για ασθένεια των ματιών. Ο έλεγχος των
παραγόντων κινδύνου όπως το κάπνισμα, η διατροφή και η έκθεση στον
ήλιο μπορεί να βοηθήσει. Το ί ίδιο κάνει και η σωστή υποστήριξη. με τα
συμπληρώματα διατροφής. Ανακαλύψτε ένα νέο συμπλήρωμα διατροφής το
(Saffron 2020), που υποστηρίζεται από το Υπουργείο υγείας του Καναδά που
ισχυρίζεται ότι βοηθώντας μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καταρράκτη,
καθώς και την υποστήριξη διατήρηση της υγείας των ματιών από την
ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD).
Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, Καταρράκτης, και Κρόκος
Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AM) αποτελεί την κύρια αιτία τύφλωσης σε άτομα άνω των 50
ετών. Ο καταρράκτης τώρα αρχίζει σε μικρότερη ηλικία, και είναι μία σημαντική αιτία απώλειας της
όρασης. Οι σωστές θρεπτικές ουσίες μπορεί να μειώσουν τους κινδύνους του καταρράκτη και να
υποστηρίξουν την όρασή σας στην AM. Ανακαλύψτε πώς να προστατεύσετε την όραση σας από την AM .
Διατηρήστε την όραση, την ανεξαρτησία σας, και δείτε το μέλλον, φωτεινό και καθαρό. Ανακαλύψτε πώς
να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης καταρράκτη, ώστε να μπορείτε να εργαστείτε, να παίξετε και να
ζήσετε τη ζωή σας στο έπακρο. Ανακαλύψτε τα πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά για την υγεία των
ματιών, που υποστηρίζονται από έρευνες στον Καναδά.
Μην αφήνετε την (AMD) να στερήσει την όραση και την ανεξαρτησία σας.
Miriam: «Όταν πήγα για τσεκ-απ στα μάτια μου, σκέφτηκα ότι θα ήταν
επίσκεψη ρουτίνας. Μου ήρθε κεραμίδα όταν ο οφθαλμίατρος, μου είπε ότι
είχα πρώιμο στάδιο ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. Και τώρα τι
κάνω; Μάλλον καμία άλλη είδηση δεν προκαλεί τόσο πανικό με την σκέψη
ότι χάνεις την όραση σου. Φοβάσαι ότι θα χάσεις την ανεξαρτησία σου, θα
γίνεις ένα βάρος στην οικογένειά σου και νιώθεις αβοήθητος. Ξαφνικά ο
κόσμος αρχίζει να γίνεται πιο μαύρος, μικρός και εχθρικός.
Αν εσείς ή ένα αγαπημένο σας πρόσωπο έχει διαγνωστεί με την ηλικιακή
εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD, επίσης γνωστή ως ARMD), εδώ υπάρχει
μια αχτίδα ελπίδας. Νέα έρευνα δείχνει ότι είναι η μοναδική φόρμουλα που βοηθά στη διατήρηση της
όρασης της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας σας (AMD) και βοηθά να σταματήσει ο καταρράκτη.
Τι είναι η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD);
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Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD) σχετίζεται με το γήρας. Είναι η κύρια αιτία τύφλωσης σε
άτομα άνω των 50 ετών. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι στον Καναδά έχουν προσβληθεί, και ο
αριθμός αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2031. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο τυφλών του
Καναδά (CNIB) οι περισσότερα Καναδοί ζουν με την τύφλωση ή σημαντική μείωση όρασης, από τον
αριθμό των Καναδών που υποφέρουν, από καρκίνο του μαστού, καρκίνο του προστάτη, του Πάρκινσον
και του Αλτσχάιμερ συνδυαστικά. Στο σχολείο μάθατε ότι το μάτι είναι σαν μια φωτογραφική μηχανή.
Φως και εικόνες μπαίνουν μέσα στα μάτια και ταξιδεύουν μέσω του καθαρού κερατοειδούς στο μπροστινό
μέρος. Κινούνται μέσα από το φυσικό φακό στη μέση, και φτάνουν τελικά στο εσωτερικό στρώμα στο
πίσω μέρος, που ονομάζεται αμφιβληστροειδής. Το περισσότερο φως εστιάζεται στο κέντρο του
αμφιβληστροειδούς, που ονομάζεται ωχρά κηλίδα και είναι υπεύθυνη για τη σαφή όραση.

Η ωχρά κηλίδα είναι μια μικρή περιοχή του αμφιβληστροειδούς που σας παρέχει την κεντρική όραση .
Είναι υπεύθυνη για την οξύτητα της όρασης που χρειάζεστε για να διαβάσετε εφημερίδα, να
παρακολουθήσετε τηλεόραση και να δείτε τα πρώτα δοντάκια στο εγγόνι σας. Επίσης έχετε περιφερική, ή
πλαϊνή όραση, η οποία προκαλεί την προσοχή σας στα πράγματα γύρω σας.
Αυτό σας βοηθά να δείτε ένα αυτοκίνητο που έρχεται στο
πλάι σας και να αποφευχθεί η πρόσκρουση σε ανθρώπους στο
πεζοδρόμιο. Αν η ωχρά κηλίδα είναι κατεστραμμένη, μπορεί
να χάνετε σιγά-σιγά την κεντρική όραση σας στο σημείο όπου
δεν θα μπορείτε να οδηγήσετε, να διαβάσετε,
ή να αναγνωρίσετε τα πρόσωπα της οικογένειάς σας.
Ποια είναι τα συμπτώματα της ηλικιακής εκφύλισης της
ωχράς κηλίδας (AMD);
Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας δεν προκαλεί καθόλου πόνο,
οπότε μπορεί να μην ξέρετε αν έχετε.
Γι' αυτό είναι σημαντικό να ελέγχουμε τα μάτια μας τακτικά.
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:
● Θολή όραση.
● Οι ευθείες γραμμές φαίνονται κυματιστές ή στραβές. Για παράδειγμα, οι γραμμές σε μια σελίδα μπορεί
να φαίνονται κυματιστές ή τηλεφωνικές κολώνες μπορεί να μην είναι σε ευθεία γραμμή.
● Μικρότερη ευαισθησία στην αντίθεση. Μπορεί να δυσκολεύονται να δουν τα αντικείμενα που έχουν το
ίδιο χρώμα όπως το φόντο τους, όπως το γάλα σε ένα λευκό κύπελλο.
● Σκοτεινές περιοχές ή τυφλό σημείο όταν κοιτάς ευθεία μπροστά.
● Δυσκολία να διακρίνετε τα χρώματα.
Ελέγξτε την όρασή σας με το Amsler Grid
Δοκιμασία Amsler Grid για την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
Τι είναι το Πλέγμα Amsler;
Το πλέγμα Amsler είναι ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο για να ελέγξετε για ξαφνικές αλλαγές στην
όρασή σας, καθώς και για τα πιθανά συμπτώματα της AMD. Αυτό το πλέγμα είναι μια σειρά από οριζόντιες
και κάθετες γραμμές για την παρακολούθηση της κεντρικής όρασης. Αυτό σας βοηθά να εντοπίσετε
διαταραχές της όρασης που προκαλούνται από τις αλλαγές στον αμφιβληστροειδή, ιδιαίτερα την ωχρά
κηλίδα, όπως την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD).
Χρησιμοποιείται από το 1945, όταν αναπτύχθηκε από τον Marc Amsler, ένα Ελβετό οφθαλμίατρο.
Στη δοκιμή, Θα δείτε με κάθε μάτι χωριστά στη μικρή κουκίδα στο κέντρο του πλέγματος.
Αν δείτε κυματοειδείς γραμμές, ή αν ορισμένες γραμμές λείπουν, θα πρέπει να πάτε στο γιατρό.
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Οδηγίες για τη χρήση του τεστ Πίνακας Amsler:
1. Αν φοράτε κανονικά γυαλιά ή φακούς επαφής μην τους αφαιρέσετε.
2. Κάντε το τεστ σε ένα δωμάτιο με καλό φωτισμό.
3. Κρατήστε το πλέγμα περίπου 40 cm ή 15 ίντσες, από το πρόσωπό σας.
4. Καλύψτε το ένα μάτι με το χέρι σας και εστιάστε στο κέντρο την τελεία με το ακάλυπτο μάτι σας.
Επαναλάβετε και με το άλλο μάτι.
Ερμηνεία:
Όλες οι γραμμές πρέπει να είναι ίσια και οι πλατιές σε ομοιόμορφο μέγεθος.
Αν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε αλλαγές στην εμφάνιση του πλέγματος, όπως παραμορφωμένες ή
κυματιστές γραμμές, αποχρωματισμό, ή θολούρα, σκοτεινό, τμήματα που λείπουν, ή οποιεσδήποτε άλλες
αλλαγές, μπορεί να εμφανίζονται τα συμπτώματα της AMD και θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με το
γιατρό σας.

Αν δείτε αυτό (χωρίς παραμόρφωση), έχετε κανονική
όραση.

Εάν μετά το Amsler δοκιμάσετε την όραση σας και είναι σαν αυτό (με παραμορφωμένες
γραμμές), συμβουλευτείτε αμέσως τον οφθαλμίατρό σας.
Θέλετε να εκτυπώσετε τη δοκιμαστική Amsler Grid και να το χρησιμοποιήσετε αργότερα; Κάντε
κλικ εδώ για να ανοίξετε ένα αντίγραφο εκτύπωσης έτοιμο ...
Σημείωση: ΜΗΝ εξαρτάστε από αυτό το πλέγμα Amsler για διάγνωση.
Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό μάτι σας.
Saffron 2020 έχει ένα μοναδικό συνδυασμό θρεπτικών συστατικών για να βοηθήσει να
διατηρήσει την όρασή σας για την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD) και τον καταρράκτη.
Τι είναι η ξηρά μορφή ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (AMD );
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Αυτό είναι το αρχικό στάδιο της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, και συνήθως σχετίζεται με τη
προχωρημένη ηλικία. Χρόνια τώρα τρώτε μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά και ζάχαρη, το κάπνισμα, η
έκθεση σε έντονο ηλιακό φως, το υπεριώδες φως, και η έλλειψη ορισμένων θρεπτικών ουσιών μπορεί να
επηρεάσει τις ευαίσθητες δομές στην ωχρά κηλίδα, και να υποστούν ζημιές. Η ηλικιακή εκφύλιση της
ωχράς κηλίδας (AMD) ξεκινά όταν αναπτυχθεί κάτι που ονομάζεται «drusen» κάτω από τον
αμφιβληστροειδή. Τα Drusen θεωρούνται απόβλητο υλικά των κυττάρων που συγκεντρώνονται κάτω από
τον αμφιβληστροειδή, δεν μπορούν να απομακρυνθούν πλέον λόγω ηλικίας και υπολειτουργίας του
οργανισμού. Τελικά η ωχρά κηλίδα σταματάει να λειτουργεί σωστά. Εάν δεν κάνετε τίποτα για να
επιβραδύνετε τη διαδικασία, μπορείτε να χάσετε σταδιακά την όρασή σας
Η AMD σήμερα πλήττει πάνω από 1 εκατομμύριο Καναδούς και με τη γήρανση του πληθυσμού ο
αριθμός αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2031.
Τα Καλά νέα είναι εδώ: η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας ωφελείται στην διατροφή.
Δεν υπάρχει θεραπεία για την AMD.
Τα καλά νέα είναι ότι το 90% των περιπτώσεων της ξηράς με την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
(AMD ) δεν προχωρά σε σοβαρή απώλεια της όρασης. Ακόμη καλύτερα, οι μελέτες δείχνουν ότι η σωστή
διατροφική υποστήριξη μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς
κηλίδας, καθώς και την υποστήριξη και τη διατήρηση της υγιούς όρασης σας στην AMD.
Με τη διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής σας μπορεί να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης της AMD και
την εξέλιξη από την πρώιμη στην προχωρημένη μέχρι και υγρά AMD. Μην περιμένετε μέχρι η ξηρά σας
AM να εξελιχθεί σε προχωρημένο στάδιο, η ακόμη και να γίνει υγρή AMD, για την οποία μπορεί να είναι
πολύ αργά. Λάβετε τα μέτρα σας τώρα και αλλάξτε την υγεία των ματιών σας τώρα. Έγιναν μελέτες όπου
χρησιμοποιήθηκαν περιπτώσεις υγράς AM και όπου το σαφράν και η ρεζβερατρόλη που είναι βασικά
συστατικά έχουν δείξει ισχυρή προστατευτική δράση για τα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς
και της αγγειακή του δομή.
Δεν μπορώ απλά να πάρω τα θρεπτικά συστατικά από μια υγιεινή διατροφή;
Μία υγιής ωχρά κηλίδα χρειάζεται υψηλά επίπεδα συγκεκριμένων βιταμινών και θρεπτικών ουσιών. Ακόμα
κι αν τρώτε μια υγιεινή διατροφή, ίσως να παίρνετε αρκετά από τα σωστά θρεπτικά συστατικά για την
υγεία των ματιών αλλά να μην απορροφώνται, διότι το αίμα γίνεται κολλώδες, τα ερυθρά αιμοσφαίρια
είναι κολλημένα και τα συστατικά δεν απορροφώνται από τα κύτταρα στους ιστούς.
Σταματήστε τον καταρράκτη που θολώνει την όραση σας, ώστε να μπορείτε να δείτε τα μέρη
και τους ανθρώπους που αγαπάτε.
Robert: «Ένιωσα σαν να κοιτούσα μέσα από λερωμένα τζάμια. Είμαι πιλότος η καριέρα μου εξαρτάται
από την όρασή μου. Ήταν τρομακτικό να ακούσω ότι, στα 51 χρόνια είχα αρχικά στάδια καταρράκτη. "

Μήπως νομίζετε ότι πρέπει να είστε ανώτερος πολίτης για να πάθετε καταρράκτη;
● Ο καταρράκτης προσβάλει και ανθρώπους σε νεαρότερη ηλικία μέχρι και 40 ετών.
● Ο Καταρράκτης έχει αυξηθεί κατά 19% την τελευταία δεκαετία. Ο καταρράκτης είναι η κύρια αιτία των
προβλημάτων όρασης στον κόσμο. Κάθε χρόνο πάνω από 3.000.000 Βόρειο Αμερικανοί χειρουργούνται
για καταρράκτη στο ένα ή και στα δύο μάτια.
Μέχρι την ηλικία των 80 ετών, περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της Βόρειας Αμερικής θα έχουν
υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για καταρράκτη ή θα έχουν καταρράκτη. Αισθάνεστε ότι
παραιτηθήκατε σε ένα θολό μέλλον, ανήμποροι να παρακολουθείτε την όρασή σας να χειροτερεύει; Μέχρι
πρόσφατα, η χειρουργική επέμβαση ήταν η μόνη απάντηση.
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Τώρα, νέα έρευνα σας βοηθά να κρατήσετε τα μάτια σας υγιή, έτσι ώστε να διατηρήσετε την όρασή σας –
ασχέτως ηλικίας. Αλλά τα μάτια σας δεν θα παραμείνουν υγιή από μόνα τους. Πρέπει να τα φροντίσετε
εσείς με σωστή διατροφική υποστήριξη. Λάβετε βοήθεια στον αγώνα σας ενάντια καταρράκτη;
Νέα έρευνα δείχνει ότι ο το Saffron 2020 βοηθά στη διατήρηση της όρασης, στην ηλικιακή
εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD) και του καταρράκτη.
Τι είναι ο καταρράκτης;
Τα μάτια σας έχουν φακούς που εστιάζουν το φως. Όταν είστε νέοι, οι φακοί είναι ωραίοι και καθαροί. Το
φως περνά μέσα ευκολότερα από τους φακούς σας για να παράγουν ευκρινείς εικόνες από αυτό που
βλέπετε. Καθώς μεγαλώνετε, οι φακοί γίνονται πιο σκληροί και πιο θολοί. Όταν το φως χτυπά το φακό,
είναι σαν χτυπά σε κρυστάλλους. Το φως σκορπίζει, έτσι τα πράγματα να φαίνονται θολά και ασαφή.
Τι προκαλεί τον καταρράκτη;
Ο φακός στα μάτια σας αποτελείται κυρίως από πρωτεΐνη. Καθώς μεγαλώνετε οι χημικές ουσίες που
απαρτίζουν τους φακούς αλλάζουν. Οι φακοί γίνεται παχύτερο και λιγότερο καθαροί, δημιουργώντας ένα
θολό φιλμ - κάτι σαν μια κηλίδα σε φακό κάμερας, ή ένα φιλμ κολλημένο στο παράθυρο. Αυτό το
σύννεφο στο φακό σας ονομάζεται καταρράκτης. Ονομάζεται έτσι, διότι η όραση μας είναι σαν να θέλετε
να δείτε μέσα από ένα καταρράκτη.
Ποια είναι τα συμπτώματα του καταρράκτη;
ο καταρράκτης είναι σαν ένα κολλημένο φιλμ πάνω σε γυαλί.
● Η όραση σας γίνεται θολή σαν να κοιτάτε μέσα από ένα παράθυρο στην
ομίχλη. ● Χρειάζεται ισχυρότερο φως για να διαβάσετε το βράδυ.
● Το φως του ήλιου φαίνεται πολύ πιο έντονο η ενοχλητικό στα μάτια σας.
● Τη νύχτα, προβολείς στο αντίθετο ρεύμα προκαλούν περισσότερο
ενόχληση από ότι πριν.
● Τα χρώματα φαίνονται λιγότερο φωτεινό από ό, τι πριν.
Είστε σε κίνδυνο για καταρράκτη;
Ο καταρράκτης είναι συχνός στους μεγαλύτερους ενήλικες, αλλά τώρα τον αποκτούν και νεότεροι
ενήλικες που είναι πάρα πολύ. Υπολογίζεται ότι πάνω από τους μισούς Βορειοαμερικανούς έχουν
καταρράκτη στην ηλικία των 80 ετών.
Εκτός από τη γήρανση, μπορείτε να αναπτύξετε καταρράκτη από:
● έκθεση στον ήλιο ● παχυσαρκία ● ακτινοβολία ● διαβήτη ή υπέρταση ● κάπνισμα ● ατμοσφαιρική
ρύπανση ● μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ ● ορισμένα φάρμακα, όπως στεροειδή.
Τώρα υπάρχει ένα προϊόν να σας βοηθήσει να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης καταρράκτη.
Saffron 2020 σας βοηθά επίσης να διατηρήσει την όρασή σας, εάν έχετε ήδη καταρράκτη.
και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας του Καναδά.
1. Βοηθά στη διατήρηση της όρασης σε συνθήκες που σχετίζονται με τη βλάβη από το φως του ήλιου,
όπως ο καταρράκτης και η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.
2. Βοηθά στην προαγωγή της υγείας των ματιών σε συνθήκες που συνδέονται με την
βλάβη και ηλικιακό φως, όπως ο καταρράκτης και η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.
3. Βοηθά στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης καταρράκτη.
4. Βοηθά στη βελτίωση της ωχράς κηλίδας και στη πυκνότητα της χρωστικής στην περιοχή.
5. Περιέχει αντιοξειδωτικά για τη διατήρηση της υγείας των ματιών.
6. Περιέχει αντιοξειδωτικά για τη διατήρηση της καλής υγείας.
7. Βοηθά στη διατήρηση της όρασης.
Saffron 2020 για την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και του καταρράκτη:
θρεπτικά συστατικά υποστηρίξουν την όραση σας με κρόκο, το καρύκευμα της όρασης.
Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και του καταρράκτη τώρα επηρεάζουν τους ανθρώπους σε νεαρότερη
ηλικία συντομότερα των 40 ετών. Χάνοντας την όραση σας είναι μια από τις πιο καταστροφικές συνθήκες
υγείας που μπορούν να αναπτυχθούν καθώς γερνάτε.
Ξέρατε ότι όλα αυτά τα χρόνια:
● Οι θρεπτικές ουσίες που βρίσκονται μέσα στα μάτια σας μειώνονται.
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● Δεν μπορείτε πλέον μόνο με τη διατροφή να λάβετε αρκετά από όλα τα θρεπτικά συστατικά που
χρειάζεστε για την υγεία των ματιών σας.
● Το φως του ήλιου μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για καταρράκτη και εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.
● Ο αμφιβληστροειδής σας μπορεί να καταστραφεί, και ο οργανισμός σας είναι λιγότερο σε θέση να τον
θεραπεύσει. Τώρα δεν είσαι μόνος. Νέα έρευνα δείχνει ότι η καθημερινή πρόσληψη συγκεκριμένων
θρεπτικών ουσιών μπορεί να υποστηρίξει και να διατηρήσει υγιή όραση μέχρι ακόμη και να μειώσει τον
κίνδυνο εμφάνισης ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και του καταρράκτη.
Saffron 2020 βοηθά να υποστηρίξει της υγείας των ματιών σας και τη διατηρήσει της όραση
σας στην ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD) και του καταρράκτη.
Saffron 2020 είναι ένα νέο μοναδικό συμπλήρωμα για την υγεία με τη μορφή κάψουλας από το στόμα
που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας του Καναδά. (NPN 80030166). Το Saffron 2020 είναι
αποτελεσματικό και ασφαλές, ώστε να μπορείτε να το παίρνετε για όσο χρονικό διάστημα θέλετε.
Είναι φυσικό και ασφαλές, χωρίς περιορισμό για τη διάρκεια της χρήσης του. Το Saffron 2020
διαμορφώνεται χρησιμοποιώντας τα πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά για την υγεία των ματιών, με
προοπτική να σας βοηθήσει να βλέπετε. Το Saffron 2020 το παίρνετε κάθε μέρα μία κάψουλα.
Ένα φιαλίδιο περιέχει 30 φυτικές κάψουλες για την προμήθεια ενός μηνός. Χρειάζεται μόνο να λάβετε μία
κάψουλα την ημέρα. Εάν έχετε δυσκολία στην κατάποση, με τις κάψουλες ή χάπια μπορείτε να ανοίξετε
τις κάψουλες και να ανακατέψετε το περιεχόμενο με μια μαλακή τροφή (π.χ., κομπόστα μήλου) και να το
καταπιείτε. Το Saffron 2020 είναι ένα προϊόν με 10 διατυπωμένα φυσικά συστατικά για πολλαπλές
ενδείξεις υγείας των ματιών ειδικά για την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD), και του
καταρράκτη. Συνιστάται επίσης σε υγιείς ενήλικες για να βοηθήσει να διατηρήσουν την όρασή τους. Το
Saffron 2020 κατασκευάζεται με πρότυπα GMP πιστοποιημένη εγκατάσταση που βρίσκεται στο Οντάριο
του Καναδά. Το Saffron 2020 είναι χρήσιμο τόσο για την ξηρά AM όσο και την υγρή AMD.
Το Saffron 2020 είναι ένα νέο προϊόν που λειτουργεί και θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι.
Με βάση σχετικές έρευνες προτείνουμε χρήση του Saffron 2020 αρχικά για τρείς μήνες,
θα παρατηρήσετε τα πρώτα αποτελέσματα αλλά θα το παίρνετε για όλη την ζωή σας.
Saffron 2020 βοηθά επίσης να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καταρράκτη, η οποία εγκρίθηκε
από το Υπουργείο Υγείας του Καναδά.
Πώς υποστηρίζει και βοηθά την υγιή όραση;
Μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει σαφράν για το μαγείρεμα. Είναι
γνωστό ως το πιο ακριβό μπαχαρικό στον κόσμο. Με διακριτικό τις
χρυσές κλωστές και το πικάντικο άρωμα, το σαφράν προσθέτει
γεύση στην παέλια, την μπουγιαμπέσα, το ρύζι και τα ψητά.
Γνωρίζατε ότι ο κρόκος έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες στην Περσία
και σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή για την
προώθηση της υγείας; Γνωρίζατε ότι ο κρόκος είναι πολύ πλούσιος
σε πορτοκαλο-κίτρινες χρωστικές (καροτενοειδή), που είναι επίσης
σε φρούτα και λαχανικά, τα οποία προστατεύουν τα κύτταρα των
ματιών σας; Νέες μελέτες δείχνουν ότι ο κρόκος διαθέτει μοναδικά
οφέλη για την υγεία των ματιών, ειδικά για την ηλικία που
σχετίζεται με τον καταρράκτη και την ωχρά κηλίδα.
Μελέτες έδειξαν ότι ο κρόκος μπορεί να αυξήσει τη ροή του αίματος
στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, τον προστατεύει από φώτοοξειδωτική βλάβη, για να βοηθήσει στην αποκατάσταση και τη
βελτίωση της οπτικής απόδοσης.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα:
" Το Σαφράν ενεργοποιεί μηχανισμούς αυτοάμυνας και αυτο-επιδιόρθωσης στον αμφιβληστροειδή της
προστασίας του ματιού ενάντια σε οξειδωτικές βλάβες. Το Saffron αποκαθιστά σε ένα ποσοστό τη χαμένη
όραση και στη συνέχεια σταθεροποιεί τον αμφιβληστροειδή ενάντια σε περαιτέρω
εκφύλιση που είναι η κλασική αιτία της ανάπτυξης και εξέλιξης της AMD. " "... Η χρυσή
μαγειρική κλωστή βότανο [σαφράν] μπορεί και να προστατεύσει και να αντιστρέψει την
πορεία της εκφύλισης της οράσεως. Μια κλινική δοκιμή στην Ιταλία και θεραπεία ασθενών
με AMD με σαφράν βρήκαν ελπιδοφόρες ενδείξεις βελτίωσης στην όραση.
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Το βότανο σαφράν μπορεί να κατέχει ένα από τα κλειδιά για την πρόληψη της απώλειας της όρασης σε
μεγάλη ηλικία - και μπορεί ακόμη και να βοηθήσει στη βελτίωση της όρασης " "Παρά το γεγονός ότι οι
τρόποι δράσης είναι ακόμα υπό διερεύνηση, φαίνεται λογικό να συμπεράνουμε ότι τα συστατικά του
κρόκου είναι σε θέση να μειώσουν το θάνατο των φωτοϋποδοχέων και τη διατήρηση της οπτικής
λειτουργίας". Πηγή: Vis Neurosci. 2014 Σεπτέμβριος 31 (4-5): 355-61.Σημαντικά ειδησεογραφικά
πρακτορεία έχουν καλύψει την ιστορία των παροχών σαφράν στην AMD. VIDEO
Τι είναι αυτό που κάνει μοναδικό το Saffron 2020; Το κύριο συστατικό του Saffron 2020 είναι ότι κάθε
κάψουλα περιέχει 20 mg του σαφράν, συλλέγονται με το χέρι από λουλούδια κρόκου για την εξασφάλιση
υψηλής ποιότητας, παρέχοντας τα οφέλη για την υγεία των ματιών.
● Οι στήμονες του κρόκου είναι ένα μπαχαρικό, που μαζεύεται από το άνθος Crocus sativa λουλούδι και
μέλος της οικογένειας της ίριδας.
● Χρειάζονται οι στήμονες από 85.000 λουλούδια για να πάρουμε μόλις 1 κιλό ακατέργαστου σαφράν.
● Μετά την ξήρανση, αυτό παράγει μόνο 200 γραμμάρια σαφράν σε σκόνη.
(Γι' αυτό είναι το πιο ακριβό μπαχαρικό στον κόσμο).
● Ο Κρόκος έχει υψηλά επίπεδα θρεπτικών ουσιών που προστατεύουν τα κύτταρα των ματιών.
Το Saffron 2020 έχει πολλά σημαντικά θρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων:
Ρεζβερατρόλη (100 mg): από φυτά, όπως το δέρμα των κόκκινων σταφυλιών,
αυτό το ισχυρό θρεπτικό συστατικό προστατεύει τα νεύρα σας. Είναι γνωστό ότι
καθυστερεί τις επιπτώσεις των συνθηκών υγείας που σχετίζονται με τη γήρανση, και
βοηθά στην προστασία του αμφιβληστροειδούς από την οξειδωτική βλάβη.
Λουτεϊνη (6 mg) και η ζεαξανθίνη (2 mg):
Αυτά τα κίτρινα και πορτοκαλί χρώματα είναι σε πολλά φρούτα και λαχανικά.
Τα ονόματα αυτών των θρεπτικών ουσιών προέρχονται από το φυσικό τους
χρώμα.
Η λουτεϊνη προέρχεται από τη λατινική λέξη luteus, που σημαίνει κίτρινο χρυσό.
Η Ζέα αναφέρεται στο φυτό του αραβοσίτου, και προέρχεται από την ελληνική λέξη για το κίτρινο.
Και οι δύο αυτές θρεπτικές ουσίες είναι συγκεντρωμένες σε κίτρινο και πορτοκαλί φυτά, όπως τα καρότα,
κολοκύθες, τομάτες, και νεκρολούλουδο και τα λουλούδια του κατιφέ. Βρίσκονται επίσης σε σκούρα,
φυλλώδη πράσινα όπως το σπανάκι, το κατσαρό λάχανο και τα λάχανα.
Γιατί περιλαμβάνει λουτεϊνη και ζεαξανθίνη;
● Η λουτεϊνη και η ζεαξανθίνη από τη φύση τους συγκεντρώνεται στην ωχρά κηλίδα.
● Η λουτεϊνη και η ζεαξανθίνη σχηματίζουν το κίτρινο χρώμα του αμφιβληστροειδούς και απορροφούν το
μπλε φως, που είναι ένα βλαβερό συστατικό του ηλιακού φωτός.
● Στα μάτια, η λουτεϊνη και ζεαξανθίνη δρουν ως εσωτερικό αντηλιακό και μειώνουν τις επιβλαβείς
συνέπειες του εντατικού φωτός. Αυτό βοηθά στην προστασία του αμφιβληστροειδούς και μπορεί να
μειώσει τον κίνδυνο της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και του καταρράκτη.
● Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι οι δίαιτες χαμηλές σε λουτεϊνη και ζεαξανθίνη αυξάνουν τον
κίνδυνο ανάπτυξης ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.
● Το να λαμβάνετε αρκετές ποσότητες λουτεΐνης και ζεαξανθίνης κάθε μέρα είναι αποφασιστικός παράγων
για να έχετε καλή όραση, ειδικά καθώς μεγαλώνετε.
● Η λουτεΐνη και κυρίως η ζεαξανθίνη σπανίζουν στη συνήθη καθημερινή διατροφή.
Το σώμα μας δεν παράγει λουτεΐνη και ζεαξανθίνη,
έτσι πρέπει να πάρετε τις σωστές ποσότητες από τροφές και συμπληρώματα.
Ο Κρόκος 2020 περιλαμβάνει επίσης βιταμίνες και μέταλλα:
Σε διάφορες μελέτες και κλινικές δοκιμές υπάρχουν αντιοξειδωτικές βιταμίνες τα οποία βρίσκονται σε
ορισμένα τρόφιμα και έχουν συνδεθεί με την υγεία των ματιών. Βοηθούν στη διατήρηση υγιών κυττάρων
και των ιστών του οφθαλμού. Η κύρια εστίαση αυτών των μελετών είναι στις αντιοξειδωτικές βιταμίνες A,
C, E, και Β2. ● Βιταμίνη Α για τη γενική υγεία των ματιών για να αναπτύξουν και να διατηρήσουν την
νυχτερινή όρασης. ● Βιταμίνη Β2 για τη φυσιολογική καλή όραση. ● Βιταμίνες C & E που εργάζονται από
κοινού για να βοηθήσουν στην προστασία των κυττάρων στα μάτια μας, ενάντια στην καθημερινή φθορά
καθώς γερνάμε. ● Μέταλλα, ψευδάργυρο και χαλκό: ανόργανα στοιχεία που παίζουν σημαντικό ρόλο στη
διατήρηση της υγείας των ματιών σας.

58

Μπορείτε να βρείτε και άλλα σκευάσματα όρασης που να περιέχουν μόνο μερικά από αυτά τα θρεπτικά
συστατικά, αλλά μόνο το Saffron 2020 έχει το μοναδικό μείγμα του κρόκου με τη ρεζβερατρόλη,
λουτεΐνη, ζεαξανθίνη, βιταμίνη Α, Β2, C, Ε, ψευδάργυρο και χαλκό.
Η χειρουργική επέμβαση του καταρράκτη μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική, αλλά δεν θα
ήταν ωραίο να έχουμε υγιή μάτια, και ποτέ να μην αναπτύξουν καταρράκτη;
Οι μελέτες δείχνουν ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και το δικαίωμα θρεπτικών συστατικών μπορούν να
προστατεύσουν την όραση σας. Στην πραγματικότητα, οι ίδιες θρεπτικές ουσίες σας προστατεύουν
εναντίον της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (AMD), επίσης σας προστατεύουν από την ανάπτυξη
καταρράκτη, καθώς και να διατηρήσετε την όρασή σας, αν ήδη έχετε καταρράκτη.
Σχεδιασμένο από τρεις επιστήμονες με όραμα: να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την όρασή σας.
Το πιο ισχυρά αποτελεσματικό σκεύασμα μέχρι σήμερα για την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.
Σχεδιάστηκε από τρεις επιστήμονες με το όραμα: να αναπτύξουν επιστημονικώς βασιζόμενα θρεπτικά
συμπληρώματα που σας βοηθούν να μείνετε υγιείς και ρωμαλέοι σε όλη τη ζωή σας.
Ο Δρ Μαχμούντ Piraee είναι φαρμακοποιός με διδακτορικό στη μοριακή και κυτταρική βιολογία από το
Πανεπιστήμιο Dalhousie, Χάλιφαξ, Καναδάς. Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των φυσικών
προϊόντων, ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων σε διεθνείς εταιρείες βιοτεχνολογίας.
Ο Δρ Κιμ Julian είναι ένας χειρουργός οφθαλμίατρος και οφθαλμίατρος ο οποίος διευθύνει μια ιδιωτική
κλινική οφθαλμού στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Έχει βοηθήσει ασθενείς με πολλά οφθαλμολογικά
προβλήματα τα τελευταία 18 χρόνια.
Ο Δρ Trevor Jarman είναι επιχειρηματίας και καινοτόμος βιοχημικός ο οποίος έχει αναπτύξει πολλά νέα
προϊόντα στον τομέα της υγείας και της διατροφής. Το να χάνετε την όρασή σας είναι αποκαρδιωτικό και
οι πιθανότητες να χάσετε την αύξηση της όραση σας αυξάνονται με την ηλικία.
Οι τρεις επιστήμονες ήταν αφιερωμένοι στο να απαντηθεί αυτό το ερώτημα: Πώς μπορούμε να
βοηθήσουμε τους ανθρώπους να διατηρήσουν την όραση τους καθώς μεγαλώνουν;
Πρόσφατες έρευνες στην Ευρώπη έδειξαν ότι οι ασθενείς με ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD)
παρουσίασαν βελτίωση στην όρασή τους μετά τη λήψη των χαπιών μέσα σε τρεις μήνες.
Μετά από 15 μήνες παρακολούθησης, παρατήρησαν ότι οι ασθενείς συνέχισαν να έχουν τα οφέλη του
συμπληρώματος και για όσο χρονικό διάστημα έπαιρναν τις κάψουλες σαφράν: έχει δηλαδή το πιο
ισχυρό αποτέλεσμα από οτιδήποτε άλλο μέχρι σήμερα. Ανακάλυψαν ότι το Saffron 2020 είναι ένα ισχυρό
αντιοξειδωτικό με μοναδικά οφέλη για την υγεία των ματιών.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα: «... το σαφράν ενεργοποιεί μηχανισμούς αυτοάμυνας και αυτοεπιδιόρθωσης στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού και προστατεύει από την φώτο-οξειδωτική βλάβη.
Το Saffron αποκαθιστά μερικά από την χαμένη όραση, και στη συνέχεια σταθεροποιείται ο
αμφιβληστροειδής ενάντια σε περαιτέρω εκφυλισμό, η οποία είναι η κλασική αιτία της ανάπτυξης και
εξέλιξης της AMD. " Με βάση αυτή την έρευνα, οι επιστήμονες μας εργάστηκαν με πάθος για να
διατηρήσουν υγιή όραση για την καταπολέμηση της απώλειας αυτής. Το βασικό συστατικό είναι το
σαφράν, το ισοδύναμο των τροφίμων χρυσόσκονης. Χρησιμοποιήθηκε για αιώνες στην Περσία για να
διατηρηθεί η βέλτιστη υγεία.
Κάθε κάψουλα Saffron 2020 περιέχει 20 mg υψηλής ποιότητας σαφράν, όπως χρησιμοποιείται στην
Ευρωπαϊκή μελέτη. Το Σαφράν μας συλλέγεται με το χέρι για να εξασφαλίσει την υψηλότερη ποιότητα.
Μόνο το Saffron 2020 έχει ως μοναδικό μείγμα του κρόκου με τη ρεζβερατρόλη, λουτεΐνη,
ζεαξανθίνη, βιταμίνη Α, Β2, C, Ε, ψευδάργυρο και χαλκό.
Ο Κρόκος 2020 περιλαμβάνει και άλλα βασικά θρεπτικά συστατικά γνωστά για τη διατήρηση της όρασης
και την υγεία των ματιών, συμπεριλαμβανομένων ρεζβερατρόλη, λουτεΐνης, ζεαξανθίνης, βιταμίνες Α, Β2,
C, E, ψευδάργυρο και χαλκό.
Με βάση τις έρευνες σχετικά με το σαφράν, προτείνουμε θεραπεία με σαφράν 2020 για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον τριών μηνών, για να παρατηρήσετε τα πρώτα ευεργετικά αποτελέσματα.
ΔΕΝ ΛΕΜΕ ΠΟΤΕ, ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΛΑ, ΘΑ ΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ.
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Μην ξεχνάτε εξαρτάσθε από την όρασή σας.
Τώρα μπορείτε να εξαρτάστε από το Saffron 2020 για να σας βοηθήσει να τη διαφυλάξετε.
Ο Κρόκος 2020 είναι ένα ολοκληρωμένο συμπλήρωμα διατροφής για την προστασία της όρασής σας, έτσι
ώστε να κρατήσετε την ανεξαρτησία και την ποιότητα της ζωής σας, όπως και την ηλικία σας.
Νέα έρευνα δείχνει ότι το 2020 Κρόκος βοηθά στη διατήρηση της όρασης σας
σε σχετιζόμενη με την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD) και του καταρράκτη.

Για να βλέπετε τη ζωή ξεκάθαρα.
Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα των μελετών ΝΙΗ AREDS:
1.AREDS formula cannot prevent or delay the development of AMD.
2.High risk disease-free individuals do not benefit from AREDS supplements for prevention of AMD
3.AREDS supplements have no effect on early AMD and its progression.
4.AREDS supplements have no effect on development of cataracts.
1. Τα σκευάσματα που εξετάσθηκαν στις μελέτες AREDS δεν προλαμβάνουν ούτε καθυστερούν την
ανάπτυξη της AMD.
2. Τα άτομα υψηλού κινδύνου που δεν είχαν νοσήσει δεν ωφελήθηκαν στο εμποδίσουν την ανάπτυξη
AMD λαμβάνοντας τα συμπληρώματα της μελέτης AREDS.
3. Τα συμπληρώματα της AREDS δεν έχουν καμία δράση στα αρχικά στάδια και στην εξέλιξη της AMD.
4. Τα συμπληρώματα της AREDS δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στην ανάπτυξη του καταρράκτη .
Ερευνητές στο ΝΙΗ Εθνικό Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο συνέδεσαν τις μελέτες AREDS 1 και 2 με σκοπό να
βρουν εάν η λήψη συμπληρωμάτων βιταμινών και ιχνοστοιχείων μπορούσε να προστατεύσει από την AMD
και τον καταρράκτη. Κλινικές μελέτες AREDS σχεδιάστηκαν για να ελέγξουν τη δράση των υπέρ-υψηλών
δόσεων βιταμινών και ιχνοστοιχείων στην επίπτωση (ανάπτυξη νέων περιπτώσεων) και στην εξέλιξη της
ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας (AMD), καθώς επίσης και του καταρράκτη. Τα μικροθρεπτικά που
μελετήθηκαν ήταν βιταμίνη Ε, βιταμίνη C, β-καροτίνη ψευδάργυρος με χαλκό, και σε μια μεταγενέστερη
μελέτη (AREDS2) μελετήθηκε επίσης και η λουτεΐνη. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για περίπου 6
χρόνια, και κατηγοριοποιήθηκαν από την παρουσία των drusen και την διάγνωση της AMD σε μία από τις
τέσσερις κατηγορίες που περιγράφονται παρακάτω:
1. Κατηγορία 1 (χωρίς AMD): λίγα και μικρά ή καθόλου drusen.
2. Κατηγορία 2 (αρχικό στάδιο AMD): ανωμαλίες χρωστικής, εκτεταμένα μικρά ή τουλάχιστον
1 μεσαίου μεγέθους Drusen. Αν ο οφθαλμίατρος σας έχει εξετάσει πρόσφατα και ανακάλυψε ότι έχετε
επαγγελματική φροντίδα των ματιών σας έχει εξετασθεί πρόσφατα το μάτι σας και ανακάλυψε ότι μπορεί
να έχετε AMD, είναι πολύ πιθανό να έχετε αρχικά στάδια AMD (κατηγορία 2). Η οπτική απόδοση σας
μπορεί να μην έχει επηρεαστεί ακόμη αλλά είστε σε υψηλό κίνδυνο μείωσης της όρασης.
3. Η κατηγορία 3 (ενδιάμεση AMD): γεωγραφική ατροφία που δεν εμπλέκει το κέντρο της ωχράς κηλίδας,
εκτεταμένα ενδιάμεσα, ή τουλάχιστον 1 μεγάλο drusen.
4. Κατηγορία 4 (προχωρημένη AMD στον ένα οφθαλμό): οπτική οξύτητα μικρότερη από 20/32 λόγω της
προχωρημένης AMD στο ένα μάτι.
Περίληψη των αποτελεσμάτων από τις μελέτες ΝΙΗ AREDS:
1- Οι φόρμουλες που μελετήθηκαν στις AREDS δεν έχουν κανένα όφελος για την πρόληψη της
ανάπτυξης των νέων κρουσμάτων της AMD. Αν είστε σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης της AMD, για
παράδειγμα λόγω οικογενειακού ιστορικού ή κακές επιλογές διατροφής, τα σκευάσματα των μελετών
AREDS δεν θα σας βοηθούν να αποτρέψετε ή να καθυστερήσετε την ανάπτυξη της AMD.
2- AREDS Τα συμπληρώματα δεν είναι αποτελεσματικά στη θεραπεία στα αρχικά στάδια AMD (ασθενείς
με κατηγορία 1 ή της κατηγορίας 2 AMD). Αν η AMD σας έχει πρόσφατα διαγνωστεί μετά από μια
οφθαλμολογική εξέταση από το γιατρό σας, είναι πολύ πιθανό να είσαστε στα αρχικά στάδια της AMD. Σε
αυτή την περίπτωση η φόρμουλα που μελετήθηκα στην AREDS δεν θα σας βοηθήσει, και είναι πολύ
πιθανό ότι η AMD σας θα προχωρήσει και θα προκαλέσει προβλήματα όρασης.
3- Οι ασθενείς που κατηγοριοποιήθηκαν ως υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη της προχωρημένης
μορφής AMD (δηλαδή, οι ασθενείς της κατηγορίας 3 και 4, όπως εξηγήθηκε παραπάνω) θα μπορούσε να
μειώσει τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου με τα σκευάσματα της μελέτης AREDS αλλά μόνο κατά 25%. Εάν
έχετε ενδιάμεσες AMD, στην πλειονότητα των περιπτώσεων θα προχωρήσει στην προχωρημένη μορφή,
ακόμη και αν πάρετε συμπληρώματα βιταμινών που μελετήθηκαν στην AREDS .
Δηλαδή τα σκευάσματα της μελέτης AREDS μπορούν να βοηθήσουν μόνο στο 25% και μόνο στο
ενδιάμεσο στάδιο AMD και καθόλου από το αρχικό.
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4- Τα σκευάσματα της μελέτης AREDS δεν απεδείχθησαν δραστικά στους ασθενείς που έχουν την
προχωρημένη μορφή της AMD. Είναι αποκαρδιωτικό να διαγνωσθεί κάποιος με AMD,και δυστυχώς οι
θεραπευτικές δυνατότητες είναι πολύ περιορισμένες. Είναι φανερό ότι υπάρχει σημαντική θεραπευτική
ανάγκη για να βοηθηθούν οι άνθρωποι με AMD που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έβρισκε ανταπόκριση.
Ακούμε από τους πελάτες μας με αρχικά στάδια AMD ότι τους είπαν για την έλλειψη θεραπευτικών
δυνατοτήτων στην περίπτωση τους και ότι ο ασθενής θα πρέπει να περιμένουν μέχρις ότου η νόσος να
προχωρήσει σε ενδιάμεσο στάδιο και τότε να τους συστήσουν τα σκευάσματα της AREDS μελέτης.
Αυτό είναι ατυχές, καθώς υπάρχουν πολλές πρόσφατες έρευνες που έχουν δείξει ότι τα ευεργετικά
αποτελέσματα των φυσικών προϊόντων, όπως σαφράν και ρεζβερατρόλη στη θεραπευτική αγωγή της
AMD, ειδικά σε αυτό το αρχικό στάδιο.
Ο ρόλος της β-καροτίνης και η ανησυχία για τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα.
Γνωρίζατε ότι η β-καροτίνη είναι παρούσα σε ορισμένα συμπληρώματα των μελετών AREDS; Ίσως να μην
θέλετε να πάρετε αυτά τα προϊόντα, όπως η β-καροτίνη φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα στους καπνιστές.
Saffron 2020 και ρεζβερατρόλη για την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας:
Είναι ένα παντενταρισμένο σκεύασμα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τα μάτια, το οποίο εγκρίθηκε από το
Υπουργείο Υγείας του Καναδά, και έχει αναπτυχθεί με βάση τα ευρήματα προηγμένων ερευνών για την
αντιμετώπιση της AMD, ανεξάρτητα από το στάδιο της νόσου. Αυτό το μοναδικό προϊόν που έχει
αναπτυχθεί για να βοηθήσει στη διατήρηση της όρασης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του
πάσχοντα. Αυτό το συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο είναι επίσης κατάλληλο για τους καπνιστές,
βασίζεται σε προηγούμενη έρευνα του 2010 που δήλωνε ότι το σαφρόν μπορεί να βοηθήσει στην
προστασία από την απώλεια όρασης στην ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD).που είναι η πιο
κοινή αιτία τύφλωσης σε ηλικιωμένους.
Δεν υπάρχει κανένα άλλο παρόμοιο προϊόν στην αγορά, σχεδιασμένο με σκοπό για να βοηθήσει τους
ασθενείς να διατηρήσουν την όρασή τους στην εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.
Το μπουκαλάκι περιέχει 30 κάψουλες για ένα μήνα και η θεραπεία είναι αρχικά για τρεις μήνες,
αλλά θα τα παίρνετε για όλη την ζωή σας.
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Με φωτοθεραπεία και αυτοίαση διόρθωσης της αλλεργικής ρινίτιδας,
ρινόρροιας, ιγμορίτιδας, παραρρινοκολπίτιδας αλλά καi του διαφράγματος.
BIONOSE
ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚH ΣΥΣΚΕΥΗ,
ΜΕ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΥΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΙΣΧΥΟΣ LASER, 657 ΚΑΙ 940 nm.
Εφαρμόζεται στα συμπτώματα της οξείας και χρόνιας ιγμορίτιδας, παραρρινoκολπίτιδας,
αλλεργικής ρινίτιδας όπως το φτέρνισμα, τη φαγούρα, τα υγρά μάτια,
τη ρινική καταρροή, και τη κυκλοφορική συμφόρηση.
Γνωρίζετε ότι το 20% του πληθυσμού υποφέρει από αλλεργίες;;;;
Η σκόνη, η γύρη και τα ακάρεα είναι ένα από αυτά που μπορούν να δυσκολέψουν τη ζωή σας.
Αυτές οι αλλεργίες είναι πάντα στον αέρα και είναι σε έξαρση συνήθως την άνοιξη.
Τι μπορείτε να κάνετε;;;
Να πάρετε φάρμακα, όχι διότι υπάρχει φυσική αποκατάσταση με BIONOSE,
η να κάνετε συνεχώς χρήση σπρέυ;;;
Αυτό δεν είναι μόνο ενοχλητικό αλλά δεν είναι και υγιεινό. Η λύση είναι μία.

BIONOSE
ΜΕ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΥΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΙΣΧΥΟΣ LASER, 657 ΚΑΙ 940 nm
Αυτή η συσκευή φωτοθεραπείας με διπλή ισχύ laser 657 και 940 nm, ακτινοβολεί τη ρινική κοιλότητα και
ενισχύει την φυσική προστασία του οργανισμού ενάντια στις αλλεργίες.
Χρησιμοποιεί χαμηλό κόκκινο φως για να μειώσει την ευαισθησία της μύτης και την αντίδραση του
οργανισμού στα αλλεργιογόνα που εισπνέουμε.
Χωρίς φάρμακα και χωρίς παρενέργειες, είναι ιδανική για όλη την οικογένεια ακόμη
και για τα παιδιά, χάρη στο ειδικό εξάρτημα της μύτης που διαθέτει.

BIONOSE
Λειτουργεί απλά με 2 μπαταρίες. Βάζετε το εξάρτημα στη μύτη, επιλέγετε την ισχύ
και η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα όταν το φως σβήσει μετά από τρία λεπτά.
Χρήση δύο με τρεις φορές την ημέρα από 3 λεπτά
και θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά από την πρώτης εφαρμογή.
Η συσκευή λειτουργεί μόνη της, η και παράλληλα με την φαρμακευτική αγωγή του γιατρού σας
Γρήγορα το Bionose θα γίνει η καθημερινή σας συνήθεια.
Κλινικά τεστ αποδεικνύουν, ότι η φωτοθεραπεία με laser είναι αποτελεσματική και στο 72% των
περιπτώσεων με λογικά συμπτώματα μειώνονται μέσα σε δύο εβδομάδες.
Απολαύστε τώρα τη φύση χωρίς τα συμπτώματα της οξείας και χρόνιας ιγμορίτιδας,
παραρρινoκολπίτιδας της αλλεργικής ρινίτιδας όπως το φτέρνισμα,
τη φαγούρα και τα υγρά μάτια, τη ρινική καταρροή, και τη κυκλοφορική συμφόρηση.
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ.

BIONOSE
Η ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚH ΣΥΣΚΕΥΗ
ΜΕ ΔΥΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΙΣΧΥΟΣ LASER, 657 KAI 940 nm
Εφαρμόζεται στα συμπτώματα της οξείας και χρόνιας ιγμορίτιδας, παραρρινoκολπίτιδας,
αλλεργικής ρινίτιδας όπως το φτέρνισμα, τη φαγούρα και τα υγρά μάτια, τη ρινική καταρροή,
και τη κυκλοφορική συμφόρηση. CE

ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
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Αλλεργίες επισκευή και ανακούφιση από τα Ακάρεα
Στόχος μας είναι να παρέχουμε μοναδικές λύσεις που βρίσκονται συνήθως σε προϊόντα με επί πλέον
ειδικά χαρακτηριστικά για τους πελάτες μας. Προσπαθούμε να δίνουμε αξία επί πλέον στους πελάτες μας,
στα χρήματα που μας δίνουν με τα προϊόντα μας. Η αλλεργία είναι μία από τις πιο ερεθιστικές και άβολες
ενοχλήσεις. Τα προϊόντα ανακούφισης αλλεργίας σας βοηθήσουν για ένα πιο άνετο τρόπο ζωής.
Η συσκευή ρινικής φωτοθεραπείας είναι επαναστατική και μοναδική για την αλλεργική ρινίτιδα. Παρέχει
ανακούφιση της αλλεργικής ρινίτιδας και προλαμβάνει αποτελεσματικά και ανακουφίζει από τα αλλεργικά
συμπτώματα, όπως το τρέξιμο της μύτης, συμφόρηση ρινικών διόδων, το φτέρνισμα, ρινική φαγούρα,
πονοκεφάλους και δακρυσμένα μάτια, που προκλήθηκε από την εισπνοή διαφόρων αλλεργιογόνων,
συμπεριλαμβανομένων σκόνης του σπιτιού από ακάρεα, τα περιττώματα από τα ακάρεα, γύρης, σπόρια
μούχλας, τρίχες ζώων, ατμοσφαιρικούς ρύπους, και την αλλαγή της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.
Χρησιμοποιώντας χαμηλού επιπέδου 2 φώτα LED με συγκεκριμένα μήκη κύματος από 657 nm και 940nm
σε κάθε ρινικό σωλήνα παρέχει διάφορη βαθιά ενέργεια φωτοθεραπεία στο βλεννογόνο στο εσωτερικό της
μύτης, από ότι οι συσκευές με μία επιλογή φωτοθεραπείας. Η Ρινική φωτοθεραπεία αναστέλλει την
απελευθέρωση ισταμίνης, ανακουφίζοντας έτσι ή και ακόμα την πλήρη κατάργηση στις αλλεργικές
αντιδράσεις με έναν υγιή και ασφαλή τρόπο. Μια αποτελεσματική θεραπεία χωρίς φάρμακα για την
αλλεργική ρινίτιδα και άλλες αλλεργίες. Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των συμπτωμάτων, όπως το
τρέξιμο της μύτης, φτέρνισμα, ρινική συμφόρηση και υγρά μάτια. Η Ρινική φωτοθεραπεία χρησιμοποιεί
χαμηλής ενέργειας στενής ζώνης διπλού μήκους κύματος δέσμης φωτός. Μια συσκευή με την πλήρη
πιστοποίηση CE. Η Ρινική φωτοθεραπεία είναι κατάλληλη για χρήση από ενήλικες και παιδιά ( μεταξύ 5 και
12 ετών) και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την
αλλεργική ρινίτιδα, τη σκόνη και ζωικές αλλεργίες. Κάθε συνεδρία θεραπείας διαρκεί μόλις 3 λεπτά, δύο
φορές η 3 την ημέρα. Η Ρινική φωτοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε στο σπίτι, σε κίνηση
ή στο χώρο εργασίας. Με σοβαρά συμπτώματα, η θεραπεία μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές χωρίς
οποιεσδήποτε αρνητικές παρενέργειες. Μόλις τα συμπτώματα υποχωρήσουν ο αριθμός των θεραπειών
μπορεί να μειωθεί. Οι περισσότεροι χρήστες παρατηρήσετε σαφή βελτίωση στα συμπτώματά τους μέσα σε
δύο εβδομάδες χρήσης. Η Ρινική φωτοθεραπεία δεν αντιδρά με οποιοδήποτε φάρμακο.
Παντενταρισμένο εξάρτημα στενό με δύο υπέρυθρα LED 3 χιλιοστών. Κάθε ρινικός σωλήνας περιέχει
συγκεκριμένο 940nm ( ορατό κόκκινο φως) τότε στο μπουτόν συσκευή ανάβει το πορτοκαλί μπλε φως
και το άλλο κουμπί, επιλέγουμε 657nm + / - 10nm. όπου ανάβει το μπλε φως στο κουμπί. Χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας φωτοθεραπείας το καθιστά ασφαλές για τα παιδιά αλλά και για χρήση στο σπίτι
χωρίς την παρουσία ειδικών. Χωρίς πόνους, θερμικές ενοχλήσεις, καμία παρενέργεια και χωρίς δια
δραστική επίδραση. Χρησιμοποιείται είτε ως μόνη θεραπεία ή ως συμπλήρωμα υπάρχουσας θεραπείας
του γιατρού σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ανοίξτε το κάτω καπάκι και βάλτε τις μπαταρίες. Ανοίξτε το πάνω καπάκι και βάλτε το εξάρτημα μύτης
που θα επιλέξετε για μικρούς η για μεγάλους στην υποδοχή περάστε το καλώδιο από την τρύπα και
κλείστε και κλείστε το καπάκι. Πατήστε το αριστερό γκρι μπουτόν στη συσκευή μία φορά και θα ακούσετε
ένα διπλό μπιπ που σημαίνει ότι είναι έτοιμη για χρήση με ισχύ 657nm για μικρούς και σοβαρά
προβλήματα επί το πλείστον. Πατώντας το δεξί μπουτόν η συσκευή γυρίζει στα 940nm για μεγάλους.
Ξαναπατώντας το αριστερό μπουτόν επανέρχεται στα 657nm.Τελειώνοντας η συσκευή κλείνει μόνη της
μετά από τρία λεπτά. Χρήση περίπου 3 λεπτά χρόνος λειτουργίας με αυτόματη διακοπή 2 με τρεις φορές
την ημέρα.
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Hercules Terminator
Συσκευή απώθησης ακάρεα και κοριών
Μειώνει το άσθμα και τα συμπτώματα αλλεργίας.
☆Μειώνει τα αλλεργιογόνα που παράγονται από τα ακάρεα.
☆Μειώνει τον πληθυσμό των ακάρεα. ☆ Απωθεί τους κοριούς
☆ Σας ανακουφίζει και μειώνει το άσθμα και τα συμπτώματα αλλεργίας
☆ Ασφαλής για τους ανθρώπους και τα κατοικίδια ζώα ☆ Μειώνει την πρόσληψη
φαρμάκων ☆ Βοηθά στην πρόληψη των αλλεργιών ☆Χωρίς χημικά ☆ Εύκολη στη
χρήση ☆ Χρήση στο σπίτι, το γραφείο και μικρούς χώρους
Προβλήματα υγείας που συνδέονται με τα ακάρεα σκόνης : Τα ακάρεα ζουν όπως η αράχνη, τα
μικροσκοπικά έντομα μπορούν να ταξιδεύουν μέσω του αέρα και είναι αόρατα. Τρέφονται από τα νεκρά
κύτταρα του δέρματος του ανθρώπου και των ζώων, καθώς και τους σπόρους της μούχλας, έτσι ώστε να
είναι σχεδόν παντού. Σε ένα μονό κρεβάτι ζουν περίπου 2 εκατομμύρια ακάρεα σκόνης. Ζουν 2-4 μήνες
και κάθε θηλυκό παράγει 20-50 αυγά. Περίπου 25 % του παγκόσμιου πληθυσμού επηρεάζονται από
αλλεργικές διαταραχές οι περισσότερες από τις οποίες προκαλούνται από τα αλλεργιογόνα. Οι άνθρωποι
είναι πιο επιρρεπείς στην εισπνοή των αλλεργιογόνων ακάρεα κατά τον ύπνο με τον πολύ χρόνο που
δαπανούν στο κρεβάτι και τη γειτνίαση των ακάρεα με τα σεντόνια. Τα ακάρεα είναι ο νούμερο ένα
παραγωγός αλλεργιογόνων εσωτερικού χώρου. Τα αλλεργιογόνα που πέφτουν από τα ακάρεα είναι
περιττώματα, χημικές ουσίες που ονομάζονται γλυκοπρωτεΐνες που προέρχονται από τα αποξηραμένα
μέρη του σώματος των ακάρεα και τα περιττώματα αυτών. Κάθε μέρα ένα έντομο παράγει περίπου 20 από
αυτά τα περιττώματα. Κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης ζωής αυτό παράγει 200 φορές το σωματικό βάρος
του σε περιττώματα. Ανεξέλεγκτο περιβάλλον χώρος μπορεί να προκαλέσει την έκθεση σε αλλεργιογόνα
και μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ασθενειών όπως - Άσθμα (βήχας και άλλα αναπνευστικά
προβλήματα ) - Δερματίτιδα ( αλλεργία του δέρματος, όπως εξανθήματα και κνησμός)- Ρινίτιδα ( μύτη
που τρέχει και το φτέρνισμα ) - Επιπεφυκίτιδα ( ερεθισμός των ματιών )- έκζεμα και πολλά άλλα.
Ένα στα τρία παιδιά είναι κατά κάποιο τρόπο αλλεργικό στα αλλεργιογόνα ακάρεα.
Πώς λειτουργεί η συσκευή : Παράγει περίπλοκα υπερηχητικά κύματα που δρουν απευθείας και άμεσα
στα ακάρεα ασκώντας μια δράση στη φύση της διαταραχής τους. Τα κύματα δρουν στο περιττωματικό
θέμα στα ακάρεα » απενεργοποιώντας τα και μετατρέποντάς τα σε αλλεργιογενώς αδρανή ύλη. Την ίδια
στιγμή δρουν επίσης στον αναπαραγωγικό κύκλο /ανάπτυξη των ακάρεα επιφέροντας μείωση της
ποσότητας των ακάρεα στο περιβάλλον που είναι, μαξιλάρια, στρώματα, κουρτίνες , χαλιά, κλπ.
Τουλάχιστον μία μονάδα απαιτείται για κάθε δωμάτιο ανάλογα με τα τετραγωνικά αυτού.
Σαν αποτέλεσμα υπάρχει σημαντική μείωση στη ρινίτιδα, τα συμπτώματα του άσθματος που
υφίστανται ασθενείς αλλεργικοί στα ακάρεα και το περιττωματικό θέμα τους.
Αποτελέσματα και αποδείξεις κλινικής έρευνας και κλινικών δοκιμών : Δοκιμές σε ασθενείς που
χρησιμοποιούν υπερήχους για έλεγχο των ακάρεα της σκόνης άνω των 3 μηνών παρουσίασαν μείωση
28% στα συμπτώματα και μείωση στην πρόσληψη των φαρμάκων 22 %.Δοκιμές αποτελεσματικότητας
των συσκευών με υπερήχους απέναντι στα χημικά ακαρεοκτόνα έδειξαν ότι μετά από 4 μήνες έχει
επιτευχθεί παρόμοιο αποτέλεσμα στους αντίστοιχους χώρους. Διπλή τυφλή ελεγχόμενη μελέτη έδειξε ότι
σε 4 μήνες έγινε σημαντική μείωση στα συμπτώματα της ρινόρροιας, του βραδυνού βήχα, της
βουλωμένης μύτη, στο φτέρνισμα στην ομάδα των 20 ατόμων ηλικίας μεταξύ 4 έως 15,5 ετών , με τη
χρήση των υπερήχων της συσκευής ελέγχου των ακάρεα.
Κλινικές δοκιμές από: 1. Κέντρο αλλεργίας Mandic Merate Νοσοκομείο, Ιταλίας.
2. Τμήμα Παιδιατρικής Αλλεργίας Macedonio Melloni Hospital στο Μιλάνο της Ιταλίας.
FMP02 για δωμάτιο 16 τ.μ. με 90 μοίρες τόξο και με ακτίνα έως 4,5m. Τροφοδοσία: μπαταρία που δεν
αλλάζει με διάρκεια ζωής περίπου 12 μήνες. Βάρος : περίπου 17g. Διαστάσεις : 6.7Χ4.2Χ1.5 εκ.
FMD01 για δωμάτιο 32 τ.μ. με 100 μοίρες τόξο και με ακτίνα έως 6m. Τροφοδοσία: μπαταρία που
αλλάζει και για μια ζωή. Βάρος : περίπου 17g. Διαστάσεις : 6.7Χ4.2Χ1.5 εκ.
Διαστάσεις : 11X7.5X3.5εκ. Εγκατάσταση : με αυτοκόλλητη ταινία, μπαίνει στον τοίχο η την οροφή.
Συχνότητες κυλιόμενης λειτουργείας από 35 kHz και 65kHz.
FMH01 για δωμάτιο 140 τ.μ. με 110 μοίρες τόξο και με ακτίνα έως 12m. Ισχύς εισόδου: 9V/200mA.
Προσαρμογέας 220Volt ( συμπεριλαμβάνεται ). Κατανάλωση : < 2W. Βάρος : περίπου 47g.
Διαστάσεις : 11X7.5X3.5εκ. Εγκατάσταση : με αυτοκόλλητη ταινία, μπαίνει στον τοίχο η την οροφή.
Συχνότητες κυλιόμενης λειτουργείας από 35 kHz και 65kHz

32τμ. 29€

140τμ. 59€
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DERMACLEAN
Φόρμουλα για όλα τα δερματικά προβλήματα και την καθημερινή σας φροντίδα
Καθαρίζει το δέρμα σε βάθος και δημιουργεί αυτοΐαση για πολλές δερματικές διαταραχές.
Μία φόρμουλα για όλες τις δερματικές παθήσεις και… ξεχάστε τα ατελείωτα μπουκαλάκια.

DERMACLEAN

Ο καθαρισμός του δέρματος σε βάθος με αυτό την πραγματικά αποτελεσματική φόρμουλα
και την συμμετοχή της γιούκα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. O καθαρισμός του δέρματος σε βάθος είναι
σημαντικός γιατί δημιουργεί αυτοϊαση και θεραπεία πολλών δερματικών διαταραχών.
Μία άλλη εφαρμογή της είναι ότι επιτρέπει όταν προηγηθεί από τις τρέχουσες θεραπείες
που ήδη κάνετε να απορροφηθούν καλύτερα και να ενεργήσουν λόγω του καθαρισμού.
Περιέχει όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει η ατελείωτη σειρά καλλυντικών σας.
Έχει εφαρμογές και καλλυντικές και διορθωτικές
Είναι κρέμα αντιγήρανσης, κατά των γραμμών των ρυτίδων αλλά και των ματιών.
Ακόμη μειώνει, την υπερβολική απολέπιση και τραχύτητα του δέρματος και το κάνει απαλό.
Βοηθά την αναγέννηση του δέρματος, και καταπραΰνει την επιδερμίδα, την ακμή και τα μαύρα στίγματα,
τις δερματίτιδες, το έκζεμα, τις αλλεργίες, τους ερεθισμούς, το ξηρό δέρμα και την φαγούρα
Εφαρμόζεται σε πληγές, εγκαύματα, έλκη ποδιών, και εξάνθημα από πάνες,
Χρήσιμη κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, για να μην δημιουργηθούν ραγάδες.
Μία μοναδική φόρμουλα για όλα τα αισθητικά προβλήματα του δέρματος
Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος και όλες οι σχετικές ασθένειες και
διαταραχές του, προκαλούν σημαντική δυσφορία διότι είναι σαφώς ορατές καθώς εκτίθενται στην κοινή
θέα. Με τη βοήθεια τους αφήστε πίσω όλες αυτές τις δυσκολίες, επειδή μπορεί να σας βοηθήσουν και
καλλυντικά και θεραπευτικά. Εφαρμόστε τις κάθε μέρα στις προβληματικές περιοχές του δέρματος και
στις περισσότερες περιπτώσεις, οι διαφορές θα είναι εμφανείς σύντομα, αλλά με τις πιο χρόνιες
διαταραχές, να είστε υπομονετικοί.
Το κύριο συστατικό τους είναι το εκχύλισμα του φυτού γιούκα. Η σκόνη που λαμβάνεται από το φυτό
ονομάζεται (κρίνος της Αριζόνας). Αναπτύσσεται με τις πιο αντίξοες συνθήκες, σε περιοχές σχεδόν χωρίς
νερό (+ 50 ° C κατά τη διάρκεια της ημέρας και -5° C το βράδυ). Η γιούκα συνθέτει και συσσωρεύει στο
σώμα της, ουσίες που την βοηθούν να επιβιώνει. Είναι πλούσια σε τερπενικές σαπωνίνες, φλαβονοειδή,
και ρεσβερατρόλη. Ιδιαίτερα οι σαπωνίνες είναι πολύ χρήσιμες στο μεταβολισμό άλλων ουσιών. Αυτές
διεγείρουν σημαντικά τη διαδικασία της απομάκρυνσης και εξαφάνισης, των άχρηστων, επιβλαβών ή
επικίνδυνων ουσιών. Οι τερπενικές σαπωνίνες, και οι φυσικές φυτικές ουσίες με αντιβιοτική δράση
διεισδύουν σε βαθύτερα στρώματα του δέρματος,. Έτσι απορρίπτονται τα ιζήματα και οι ακαθαρσίες από
τις προβληματικές περιοχές, ρυθμίζεται η κυκλοφορία του αίματος, και το δέρμα ενυδατώνεται και γίνεται
απαλό. Είναι σημαντικές οι αντιβακτηριδιακές και αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις τους, αλλά και η ρύθμιση
της κυκλοφορίας του αίματος. Οι Ινδιάνοι χρησιμοποιούσαν τα κύρια συστατικά της γιούκα για τη
θεραπεία πολλών ασθενειών και την διατήρηση της ζωής σε σκληρές συνθήκες για πολλούς αιώνες. Το
ονόμαζαν «το δέντρο της ζωής». Σε περίπτωση δερματικών διαταραχών ή πληγών, είναι η ιδανική
επιλογή για να καταπραΰνουν τις ασθένειες του δέρματος και να διεγείρουν την αναγέννηση του.
Τρόπος χρήση: Εφαρμόστε τη φόρμουλα μία φορά την ημέρα κυκλικά στις περιοχές που θέλετε. Μπορεί
να εφαρμοστεί σε όλο το σώμα, ακόμη το πρόσωπο αλλά και σε άλλες περιοχές όπως το τριχωτό της
κεφαλής. Αποροφάται γρήγορα χωρίς να αφήνει υπολείμματα ή να κολλάει και επιτρέπει στα συστατικά
να εισχωρήσουν βαθιά στην επιδερμίδα και να θρέψουν τα κύτταρα στην αρχή του κύκλου ζωής τους.
Είναι υποαλλεργική, ασφαλής για άνδρες, γυναίκες μωρά και όλους τους τύπους δέρματος. Για τα μωρά
να την χρησιμοποιείτε και σαν καθημερινή κρέμα περιποίησης αλλά, εάν θέλετε μπορεί και να προηγείται
από την κρέμα της αρεσκείας σας για καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότητα.
Δεν περιέχει, τοξικές ουσίες, αλλεργιογόνα η βαρέα μέταλλα.
Συστατικά: Λευκή βαζελίνη, ελαιόλαδο, γιούκα, τερπενικές σαπωνίνες, άρωμα χαμομήλι. Πιστοποιητικά
για την ασφάλεια όλων των συστατικών είναι διαθέσιμα, και εισάγεται από την Ε.Ε. Περιεχόμενο 50ml.

Τιμή 49 €

65

PSORICLEAN
Φόρμουλα για την ψωρίαση και την καθημερινή σας φροντίδα.
Καθαρίζει το δέρμα σε βάθος και δημιουργεί αυτόϊαση για πολλές δερματικές διαταραχές.

PSORICLEAN
Ο καθαρισμός του δέρματος σε βάθος, με αυτή την πραγματικά αποτελεσματική φόρμουλα, με βασικά
συστατικά, το εκχύλισμα γιούκα με τερπενικές σαπωνίνες, θυμόλη, ουρία και ταυρίνη, έχει εξαιρετικά
αποτελέσματα. O καθαρισμός του δέρματος σε βάθος είναι σημαντικός γιατί δημιουργεί αυτοϊαση και
θεραπεία πολλών δερματικών διαταραχών. Μία άλλη εφαρμογή της είναι ότι επιτρέπει όταν προηγηθεί
από τις τρέχουσες θεραπείες που ήδη κάνετε να απορροφηθούν καλύτερα και να ενεργήσουν λόγω του
καθαρισμού.
Έχουν εφαρμογές και καλλυντικές και διορθωτικές
• σμηγματορροϊκή δερματίτιδα • ψωρίαση • αναγέννηση του δέρματος • καταπραΰνει την επιδερμίδα.
• ακμή και μαύρα στίγματα • δερματίτιδες, έκζεμα, αλλεργία και ερεθισμούς • ξηρό δέρμα, φαγούρα
Η μοναδική φόρμουλα που βοηθά την ψωρίαση
Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος και όλες οι ασθένειες και διαταραχές
προκαλούν σημαντική δυσφορία καθώς τα συμπτώματά τους είναι σαφώς ορατά και εκτίθενται στη θέα
των ατόμων που συναντάμε κάθε μέρα και μας ενοχλούν. Εφαρμόστε τη κάθε μέρα στις προβληματικές
περιοχές του δέρματος. Στις σοβαρές διαταραχές, είναι απαραίτητο να είστε υπομονετικός.
Τα τέσσερα κύρια συστατικά του είναι γιούκα: το εκχύλισμα του φυτού. Η σκόνη που λαμβάνεται από το
φυτό ονομάζεται (κρίνος της Αριζόνας). Αναπτύσσεται με τις πιο αντίξοες συνθήκες, σε περιοχές σχεδόν
χωρίς νερό (+ 50 ° C κατά τη διάρκεια της ημέρας και -5° C το βράδυ). Ως αποτέλεσμα αυτών των
συνθηκών η γιούκα συνθέτει και συσσωρεύει στο σώμα της, ουσίες που είναι σε θέση να επιβιώσουν.
Είναι ιδιαίτερα πλούσια σε σαπωνίνες, φλαβονοειδή, και ρεσβερατρόλη. Ιδιαίτερα οι σαπωνίνες είναι πολύ
χρήσιμες στο μεταβολισμό άλλων ουσιών. Από την άλλη πλευρά τους αυτές, διεγείρουν σημαντικά τη
διαδικασία της απομάκρυνσης και εξαφάνισης, των άχρηστων, επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών. Είναι
ένα μοναδικό προϊόν όπου ειδικώς απομονώθηκαν οι τερπενικές σαπωνίνες κατά την παρασκευή του, που
διεισδύουν σε βαθύτερα στρώματα του δέρματος, τις φυσικές φυτικές ουσίες με αντιβιοτικές δράσεις.
Απορρίπτει τα ιζήματα και τις ακαθαρσίες από τις περιοχές αυτές, ρυθμίζουν την κυκλοφορία του αίματος
και ενυδατώνουν και απαλύνουν το δέρμα. Είναι σημαντικές οι αντιβακτηριδιακές και αντιφλεγμονώδεις
επιδράσεις του σκευάσματος και η ρύθμιση της κυκλοφορίας του αίματος. Από παλιά οι Ινδιάνοι στην
Αμερική χρησιμοποιούσαν το κύριο συστατικό της γιούκα για τη θεραπεία πολλών ασθενειών και για τη
διατήρηση της ζωής σε σκληρές συνθήκες για πολλούς αιώνες. Το ονόμαζαν «το δέντρο της ζωής». Αυτό
το όνομα υποδηλώνει πολλά για τη σημασία αυτού του φυτού. Σε περίπτωση πιο σοβαρών διαταραχών
του δέρματος ή μικρότερες τοπικές πληγές, το σκεύασμα είναι η ιδανική επιλογή, καθώς μπορεί να
καταπραΰνει τα συμπτώματα των ασθενειών του δέρματος ή ακόμη και να διεγείρει την αναγέννηση του.
Θυμόλη: έχει σημαντική αντιβακτηριακή δράση για oρισμένα μικρόβια. Ουρία: σε πυκνότητα 40% έχει
αντιψωριασική δράση, ενισχύει την επανυδάτωση του δέρματος ενώ ταυτόχρονα αυξάνει δραστικά την
ικανότητα του να δεσμεύει το νερό και έτσι το δέρμα να διατηρείται μαλακό και απαλό. Βελτιώνει τις
αναγεννητικές λειτουργίες του δέρματος και σταθεροποιεί τις προστατευτικές του ιδιότητες. Έχει
σημαντική αντιβακτηριακή δράση.
Ταυρίνη: χρησιμοποιείται σαν αντιοξειδωτικό, ελαττώνει τις εκκρίσεις των ανοσοκυττάρων, βοηθάει την
ρύθμιση της ώσμωσης (διατήρηση του ισοζυγίου ιόντων μέσα στο κύτταρο), και επίσης λαμβάνει μέρος
στην ανάπτυξη των κυττάρων.
Τρόπος χρήση: Εφαρμόστε τη φόρμουλα μία φορά την ημέρα κυκλικά στις περιοχές που θέλετε. Μπορεί
να εφαρμοστεί σε όλο το σώμα, ακόμη το πρόσωπο αλλά και σε άλλες περιοχές όπως το τριχωτό της
κεφαλής. Αποροφάται γρήγορα χωρίς να αφήνει υπολείμματα ή να κολλάει και επιτρέπει στα συστατικά
να εισχωρήσουν βαθιά στην επιδερμίδα και να θρέψουν τα κύτταρα στην αρχή του κύκλου ζωής τους.
Είναι υποαλλεργική, ασφαλής για άνδρες, γυναίκες και όλους τους τύπους δέρματος.
Δεν περιέχει, τοξικές ουσίες, αλλεργιογόνα η βαρέα μέταλλα.
Συστατικά: Λευκή βαζελίνη, ελαιόλαδο, γιούκα, τερπενικές σαπωνίνες, άρωμα χαμομήλι, θυμόλη, ουρία,
ταυρίνη όπου πιστοποιητικά για την ασφάλεια όλων των συστατικών είναι διαθέσιμα, και εισάγεται από
την Ε.Ε. Περιεχόμενο 50ml.

Τιμή 49 €
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΕΛΕΣΤΑΡ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ

Ακτινοβόλα λάμψη, λεία επιδερμίδα, αρθρώσεις χωρίς πόνους ...
και η ερώτηση στου καθενός τα χείλη είναι « παίρνεις κάτι ;
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ
Το υδρολυμένo πόσιμο κολλαγόνο turbo drink είναι κατασκευασμένο από φαρμακευτικά τρόφιμα ποιότητας με
διατροφικά συστατικά που μπορείτε να εμπιστευθείτε. Αποτελεί δε περίπου το 15% με 17 % του βάρους ενός
ανθρώπου. Τα επίπεδα κολλαγόνου μειώνονται με ρυθμό της τάξης του 1,5% ετησίως από την ηλικία των 25 ετών και
επί πλέον 75% εάν σας βλέπει ο ήλιος. Μελέτες έχουν δείξει ότι η ημερήσια πρόσληψη και η μακροχρόνια κατάποση
του κολλαγόνου πάνω από 6000 mg και περισσότερο θα συμβάλουν στη διατήρηση της ενυδάτωσης, της
ελαστικότητας του δέρματος, βρέθηκε δε να αυξάνει τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα των πρωτεϊνικών δομών.
Το κολλαγόνο 1 είναι απαραίτητο στην ανάπτυξη των μυών των τενόντων των συνδέσμων και το κάψιμο του λίπους.
Βοηθά τη διόρθωση αδύναμων, σπασμένων, ραγισμένων ραβδώσεων αλλά και κατεστραμμένων νυχιών. Βελτιώνει και
βοηθά την κυκλοφορία στα αιμοφόρα αγγεία. Πυκνώνει και χοντραίνει τις τρίχες, προσθέτει στο σώμα όγκο και
επιβραδύνει την τριχόπτωση. Επισκευάζει τους συνδετικούς ιστούς τα μαλλιά το δέρμα, τους μυς, για βελτιωμένη
ελαστικότητα. Προωθεί την γρήγορη επούλωση των πληγών και μια σαφέστερη χροιά. Το πόσιμο κολλαγόνο με
εκχυλίσματα και αντιοξειδωτικά, υποστηρίζει, την χοληστερίνη, την υγεία της καρδιάς και τη μείωση του βάρους. Το
κολλαγόνο τύπου 2 περιέχει υδατάνθρακες (χονδροϊτίνη, γλουκοζαμίνη και υαλουρονικό οξύ), που είναι λιπαντικό και
είναι τα κύρια συστατικά του αρθρικού χόνδρου και βοηθά την οστεοπόρωση.
Η δυνατότητα προσθήκης μετάλλων, βιταμινών και υαλουρονικού δημιουργούν αυξημένη συνεργική δράση και
απορρόφηση. Προστατεύει το δέρμα από την αφυδάτωση λιπαίνει τις αρθρώσεις διότι 1 γραμμ. υαλουρονικού οξέος
και μπορεί να κατακρατήσει μέχρι 6 λίτρα νερό. Οι πληροφορίες που διαβάζετε προέρχονται από το διαδίκτυο και από
τελευταίες μελέτες που δημοσιεύθηκαν σε αυτό.

Επιπτώσεις από την έλλειψη κολλαγόνου όποτε η γήρανση αρχίζει.
Μυϊκός ιστός: Προκαλείται από την έλλειψη κολλαγόνου αύξηση της λιπώδους μάζας, σκλήρυνση των
μυών του τραχήλου της μήτρας και του πύρινα της μήτρας των σπονδύλων. Πόνους στην πλάτη,
μυρμήγκιασμα στον ώμο: μπλοκάρισμα συνδετικού ιστού, μυών, συνδέσμων, τενόντων, συσσώρευση
γαλακτικού οξέος στο νευρικό σύστημα, Yin εμποδίζοντας τις αντανακλαστικές ζώνες. Κακές μυϊκές
συσπάσεις, απώλεια ενέργειας, μυϊκή δύναμη έλξης, μειωμένος μυϊκός τόνος, και ελαφρύ σκύψιμο.
Συνίσταται κολλαγόνο 1 πόσιμη φόρμουλα.
Αρθρώσεις, σύστημα κίνησης: Προκαλείται από την έλλειψη κολλαγόνου πόνος στις αρθρώσεις,
μειωμένη ευαισθησία στους ρευματισμούς των οστών και την ευελιξία των χόνδρων. Δυσκαμψία των
αρθρώσεων και υπερπλασία των οστών. Απόφραξη του πίσω μεσημβρινού, κακός μεταβολισμός,
συσσώρευση λίπους στη μέση. Εύκολο να προκληθούν ρευματισμοί, γενικευμένη μυϊκή ατροφία των
μυών παραμόρφωση των οστών. Στις μετρήσεις δεν είναι εμφανή, κρύα χέρια και πόδια, μούδιασμα των
άκρων, μπλοκάρισμα δραστηριότητας, αργή επούλωση των οστών και η απώλεια ασβεστίου. Η απώλεια
του κολλαγόνου εύκολα δημιουργεί πρόβλημα στους χόνδρους τους συνδέσμους διότι έχουν διακύμανση
και είναι εύκολο να γίνει ζημιά στις αρθρώσεις αλλά και σε σημεία του σκελετού. Ο ινώδης ιστός
καταρρέει κάνοντας τα ισχία χαλαρά, με διάρκεια και
παραμόρφωση, ακολουθούμενη και από
συσσώρευση λίπους. Συνίσταται κολλαγόνο 1 & 2
Αρθρώσεις σκελετός: Προκαλείται από την έλλειψη κολλαγόνου το 80% του οργανικού κολλαγόνου
των οστών και η απώλεια του θα οδηγήσει σε μειωμένη οστική πυκνότητα, αλλά και τον σχηματισμό από
κοίλες στους σπονδύλους λόγω και της τεράστια απώλειας του ασβεστίου. Δημιουργούνται και είναι αιτίες
πόνου στα οστά και στις αρθρώσεις, τσιμπήματα στα κόκαλα, μειωμένη πυκνότητα των οστών που είναι
εύκολο να προκαλέσει τον καρκίνο των οστών και παράλυση στα πόδια, όπου τα πόδια δεν είναι ευέλικτα
δεν μπορείτε να σκύψετε εύκολα, είναι βαριά λόγω οστεοπόρωσης και η γλουκοζαμίνη δεν τα υποστηρίζει
και είναι εύκολο να σπάσουν, επουλώνονται αργά, έχετε μείωση ανθεκτικότητας και γίνονται εύθραυστα.
Συνίσταται κολλαγόνο 1 πόσιμη φόρμουλα.
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Collagen turbo Drink Αντιφλεγμονώδη, + Κολ1, 8,2gr & Κολ 2, 1,8gr + 100mg HA

Το ελιξίριο της νεότητας που γυρνά το χρόνο πίσω

Συμπληρώνει το σύμπλεγμα πρωτεϊνών στο σώμα που έχει δράσεις, στο δέρμα, στα μαλλιά, τα νύχια,
δυναμώνει, τα κόκαλα τους μυς, τους τένοντες, τους συνδέσμους, τα ούλα, τα δόντια, τα μάτια, τα αγγεία,
βοηθά την υγεία της καρδιάς, την κυκλοφορία του αίματος και ενισχύει το κάψιμο του λίπους στο σώμα.
Δημιουργεί την μεσοκυττάρια ουσία στους χόνδρους, λιπαίνει, και δυναμώνει τις αρθρώσεις, μειώνει την
οστεοαρθρίτιδα και τους ρευματισμούς. Μελέτη του ιδρύματος Πιταγκυ δείχνει μείωση των ρυτίδες 14%,
της ξηρότητας 76%, αύξηση της σύσφιξης 50% και της ενυδάτωσης 12,5%.
Το κολλαγόνο τύπου 1 & 2 + HA είναι ένα μη υδρολυμένο συμπλήρωμα διατροφής που παρέχει και συμπληρώνει με
όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται τον οργανισμό και μπορούν να βοηθήσουν στη ανάπλαση των
κυττάρων, των οστών και την υποστήριξη ενός υγιούς χόνδρου, στις αρθρώσεις και το υαλουρονικό οξύ βοηθά στη
δημιουργία και διατήρηση του λιπαντικού υγρού μέσα σε αυτές. Περιέχει κολλαγόνο τύπου 1 ζωικό 80% και
τύπου 2 από κοτόπουλο 20% και φυσικά υδατάνθρακες (χονδροϊτίνη, γλουκοζαμίνη και υαλουρονικό
οξύ. τα κύρια συστατικά των οστών και του αρθρικού χόνδρου. Το κολλαγόνο Type 2 + HA είναι ένα αμινοξύ ίδιο
με αυτό του σώματός μας και είναι μία άφθονη διαρθρωτική πρωτεΐνη που βρίσκεται στις αρθρώσεις. Το μη
υδρολυμένο κολλαγόνο Type 2 + HA χρησιμοποιεί χαμηλής θερμοκρασίας διαδικασία που εξασφαλίζει βιολογική
δραστηριότητα για μέγιστα αποτελέσματα. Όταν το κολλαγόνο τύπου 1 & 2 + HA η πρωτεΐνη του είναι εκτεθειμένη
σε υψηλή θερμοκρασία, το ευαίσθητο υαλουρονικό οξύ και τα αμινοξέα μόρια οξέος που υπάρχουν εκ φύσεως, είναι
λιγότερο αποτελεσματικά καθώς τα περισσότερα από τα μόρια των λιπιδίων έχουν παρασυρθεί από τη διαδικασία της
υδρόλυσης. ΠΟΙΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΤΥΠΟΥ 1 & 2 + HA ; Όλοι πάνω τα 40 χρόνια μας διότι καθώς
μεγαλώνουμε, η ικανότητα του σώματος να δημιουργεί πρωτεΐνη κολλαγόνου επιβραδύνει έχοντας χάσει το μισό
κολλαγόνο μας. Αυτή είναι η πρωτεΐνη που απαιτείται για τη διατήρηση δυνατών οστών και την αποκατάσταση των
ιστών των χόνδρων στις αρθρώσεις. Έρευνες δείχνουν ότι η λήψη κολλαγόνου παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία
στα οστά και μπορεί να βοηθήσει στη ανάπλαση και την υποστήριξη ενός υγιούς χόνδρου στις αρθρώσεις το δε
υαλουρονικό οξύ βοηθά στη δημιουργία και διατήρηση του υγρού στις αρθρώσεις ώστε να λιπαίνονται και να μην
υπάρχει καθόλου φθορά στον χόνδρο που δημιουργείται.
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ; Το κολλαγόνο τύπου 1 & 2 + HA με μεθόδους χαμηλής θερμοκρασία. Το
κολλαγόνο και η μακρά αλυσίδα των αμινοξέων που έχουν μείνει ανέπαφα. Η φυσική δομή του κολλαγόνου και το
χαμηλό μοριακό βάρος διασφαλίζουν τη φυσική του σώματος στα ένζυμα και είναι σε θέση να τα σπάσουν για μέγιστη
απορρόφηση. Το κολλαγόνο αναγνωρίζεται στο λεπτό έντερο όπου απενεργοποιεί το σήμα που δημιουργεί την
επίθεση στους χόνδρους του σώματος. Το κολλαγόνο τύπου 2 + HA από κοτόπουλο είναι το πλέον αποτελεσματικό
από την απλή λήψη μόνο γλουκοζαμίνης και χονδροϊτίνης διότι μαζί με το υαλουρονικό οξύ μεταβολίζονται στον
οργανισμό ταυτόχρονα. Συνιστάται και είναι απαραίτητο προληπτικά από αθλητές ειδικά μετά από τραυματισμούς η
σπασίματα στα κόκαλα. Πληροφορίες από πελάτες μας λένε ότι είχαν αποτελέσματα από τον πρώτο κιόλας μήνα και
αποθεραπεία στην χονδροπάθεια και τη στένωση μεσοσπονδυλίων χόνδρων που είναι η φυσική φθορά του αρθρικού
χόνδρου σε 3-8 μήνες, οστεοαρθρίτιδα και ρευματοπάθεια 4-8 μήνες. Υπερήλικες που περπατούσαν με ΠΙ, ήταν
κατάκοιτοι, αδύναμοι, δυσκολευόντουσαν να ανέβουν η να κατέβουν σκάλες η να σηκωθούν από την πολυθρόνα μας
δήλωσαν αποθεραπεία σε 6-10 μήνες. Ρωτήστε μας πως θα γίνετε καλά από την κοίλη σπονδύλου αλλά και γενικά
από το μυοσκελετικό σας. ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : σακχαρόζη, άμυλο, μαγιά, σιτάρι, καλαμπόκι, χοληστερόλη, λίπος ή άλλα
γαλακτοκομικά προϊόντα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το υδρολυμένο κολλαγόνο ΔΕΝ είναι μια πλήρης πρωτεΐνη και ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να
αντικαταστήσει ένα συμπλήρωμα διατροφής σε πρωτεΐνη. ΠΡΟΣΟΧΗ : Μακριά από τα παιδιά και εάν είστε έγκυος,
θηλάζετε κάνετε κάποια θεραπεία τότε συμβουλευθείτε το γιατρό σας. Στοιχεία από τελευταία μελέτη 07 09 2012.
Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για τη διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας
Συστατικά υδρολυμένο κολλαγόνο τύπου 1 από βοοειδή & τύπου 2 από κοτόπουλο 10gr, θειική χονδροϊτίνη
1,190mg, D-γλουκοζαμίνη θειική 2 KCL 1,240mg, MSM 0,991mg, σκόνη υαλουρονικού οξέος 100mg, ασβέστιο
lactate 156,46mg, μαγνήσιο ( Tri magnesiumtricitrate ), άρωμα ανανά, άρωμα πορτοκαλιού, κιτρικό οξύ,
υδροχλωρική γλουκοζαμίνη, σκορβικό οξύ, εκχύλισμα μποζουέλιας, εκχύλισμα τζίντζερ, βρομελίνη, σκόνη λεκιθίνης
από ηλίανθο, γλυκαντική ουσία στέβια, κιτρικό ψευδάργυρο 10,31mg, ολιγομερείς προκιανδίνες, OPC 18,50mg,
οξείδιο του βορίου 2,50mg, θειικό μαγνήσιο, θειικό σίδηρος II, οξείδιο πυριτίου 4,16mg, βιταμίνη Α 0,265mg.
Περιέχει 375gr πούδρα και μία δόση με τη μεζούρα είναι 12,5gr περίπου μισό πόντο κάτω από την μεζούρα σε
ημερήσια βάση κάθε μεσημέρι 60 λεπτά μετά το μεσημεριανό φαγητό με χλιαρό νερό 100gr μισό ποτήρι σωλήνα και
συνιστούμε να το χτυπήσετε στο σέικερ.
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COLLAGEN Turbo Drink 1 & 2 + HA Τιμή 53 €
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Είστε διαβητικός; έχετε την καρδιά σας; μήπως και υψηλή χοληστερίνη; η
κάνετε δίαιτα; Τότε πρέπει να γνωρίσετε για την ανάλυση των 7 απαραίτητων
συστατικών της διατροφής ακόμη και στα συσκευασμένα τρόφιμα, για να μην
επιβαρύνετε τον οργανισμό σας.
Εάν θέλετε να αδυνατίσετε, είναι πολύ απλό, ζυγίστε αναλύστε και υπολογίστε.
Ο ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΙΤΑ

Hercules
Ζυγός Θερμιδομετρητής.

Ένας δαιτολόγος τώρα σπίτι σας.
Ζυγίστε μέχρι 5 κιλά, υπολογίστε τα 7 απαραίτητα συστατικά
που πρέπει να ελέγχετε και αδυνατίστε.
Ο ζυγός Θερμιδομετρητής ενεργεί όπως ένας διαιτολόγος
Επιλέγετε το γεύμα σας, το ζυγίζετε και υπολογίζετε συνολικά τις θερμίδες, τις πρωτεΐνες, τους
υδατάνθρακες, το ολικό λίπος, αλλά επί πλέον ελέγχετε τη χοληστερόλη, το νάτριο και τις φυτικές ίνες
στα τρόφιμα που καταναλώνετε.

Hercules
Ζυγός Θερμιδομετρητής.
Περιέχει την ανάλυση 7 συστατικών από 999 τρόφιμα και ροφήματα.
Τώρα χωρίς την ανάγκη διαιτολόγου γνωρίζετε ακριβώς τι τρώτε και πόσο τρώτε. Επιλέγεται από τη λίστα
δεδομένων αυτό που θέλετε να αναλύσετε, εισάγετε τον κωδικό, και αμέσως γνωρίζετε πόσα γραμμάρια
υδατανθράκων περιέχονται σε μία μπανάνα, η πόση πρωτεΐνη έχουν δύο αυγά;
Τώρα, μπορείτε να ανακαλύψετε αν το ακριβότερο
είναι απαραίτητα και το καλύτερο, ακόμη και στα συσκευασμένα τρόφιμα.

Hercules
Ζυγός Θερμιδομετρητής.

Ένας δαιτολόγος τώρα σπίτι σας.

ΗHercules`
Ζυγός 5 κιλών που ζυγίζει αναλύει και υπολογίζει

Τιμή 59 €

Ελέγξατε θερμίδες, αλάτι, πρωτεΐνη, λίπος, υδατάνθρακες, χοληστερίνη και φυτικές ίνες;
Ζυγίστε και υπολογίστε αυτό που θα φάτε. Έτσι μπορείτε να ανακαλύψτε ότι το πιο ακριβό που αγοράζετε
μπορεί να μην είναι απαραίτητα και το πιο υγιεινό. Με ειδική λειτουργία "Υπολογισμός" των τροφών που
είναι πολύ απλό για να γνωρίζετε την ανάλυση ακριβώς, τι τρώτε και πόσο τρώτε. Εμφανίζει ανάλυση
επτά διαφορετικών θρεπτικών συστατικών και μνήμη για με 999 διαφορετικά γνωστά τρόφιμα. Μπορεί να
υπολογίσει τις θερμίδες, τις πρωτεΐνες, τους υδατάνθρακες, το ολικό λίπος, τη χοληστερόλη, το νάτριο
και το σύνολο των φυτικών ινών και που περιέχονται στα τρόφιμα που θα καταναλώσετε . Η λειτουργία
"Υπολογισμός" κάνει τη συσκευή απαραίτητη και μόνιμο εργαλείο στην κουζίνα σας. Επιτρέπει στο
χρήστη σε μία μερίδα φαγητού, εισάγοντας ένα τριψήφιο νούμερα να υπολογίσει την ποσοτική ανάλυση 7
θρεπτικών συστατικών που θα καταναλώσετε. Αυτό κάνει εύκολο τον υπολογισμό θρεπτικών συστατικών
ακόμα και στα συσκευασμένα τρόφιμα πολύ απλά. θα μπορούσαμε να έχουμε άμεσα την κλίμακα των
υδατανθράκων σε ένα μπολ με δημητριακά η σε οποιοδήποτε τρόφιμο αγοράσουμε. Η ψηφιακή ανάλυση
διατροφής μπορεί να είναι απίστευτα βολική για την παρακολούθηση της διατροφικής σας πρόσληψης
χωρίς την ανάγκη διαιτολόγου η διατροφολόγου.
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Πληροφορίες και εφαρμογές συσκευής ελέγχου παλμικού οξυμέτρου
1. Καρδιακή νόσος, Υπερλιπιδαιμία, Διαβήτης και ηλικιωμένοι: Οι άνθρωποι που έχουν καρδιακές
παθήσεις, υπερλιπιδαιμία, υπέρταση, διαβήτη, έχουν συνήθως κακή ροή αίματος και μειωμένη ικανότητα
μεταφοράς οξυγόνου προς τα κύτταρα, είναι γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή παροχή
οξυγόνου, και εμφανίζονται συχνά συμπτώματα ζάλης, κεφαλαλγία και είναι εύκολο να πάθουν
επικίνδυνες ασθένειες λόγω της υπολειτουργίας του οργανισμού της καρδιάς και των πνευμόνων, λόγω
ανεπαρκούς παροχής οξυγόνου και υποξίας. 2. Παρέχει ασφαλή προστασία για τους ασθενείς με
ροχαλητό: Το ροχαλητό προκαλείται από το σύνδρομο υπνηλίας άπνοιας ύπνου, αν δεν αντιμετωπιστεί
εγκαίρως, είναι πιθανό να προκαλέσει το σύνδρομο το σώμα να υποφέρει από παρατεταμένη υποξία
βλάβη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υπέρταση, διαβήτη και πολλούς άλλες ασθένειες, οι σοβαρές
καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν αιφνίδιο θάνατο τη νύχτα. Το παλμικό οξύμετρο μπορεί
παρακολουθεί τις συνθήκες οξυγόνου του αίματος τη νύχτα και είναι απαραίτητος βοηθός για τον έλεγχο
του ροχαλητού. 3. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν γεννήτρια οξυγόνου και άτομα που
χρειάζονται οξυγόνο : Οι ασθενείς με αναπνευστικές νόσους συχνά υποφέρουν από υποξία, συνεπώς
στην καθημερινή ζωή, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να χρησιμοποιούν το παλμικό οξύμετρο για να διατηρούν
επαφή με την κατάσταση της υποξίας, να παρακολουθούν την δράσεις της θεραπείας και εάν είναι η
υποξία σοβαρή να επισκεφτούν το γιατρό εγκαίρως. 4. Παροχή επιστημονικών αναφορών για τους
ειδικούς υγείας: Δεν έχει σημασία ότι είναι αερόβια άσκηση ή αναερόβια άσκηση, μόνο με την επίτευξη
ενός ορισμένου αριθμού άσκησης έντασης, μπορεί να βελτιώσει την κίνηση του σώματος. Ο καρδιακός
ρυθμός είναι μια σημαντική παράμετρος αναγνώρισης για να κρίνετε μια λογική κίνηση, διατηρώντας τον
καλύτερο καρδιακό ρυθμό άσκησης είναι σημαντικό τόσο για τα αποτελέσματα άσκησης όσο και για την
ασφάλεια της άσκησης και το παλμικό οξύμετρο μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς τον παλμό (ρυθμός
ακρόασης) και κορεσμού οξυγόνου στη διαδικασία άσκησης και να προστατεύσει την υγεία του σώματος
σας. 5. Απασχολημένος η δημόσιος υπάλληλος;
Μακροχρόνια παραμονή κάτω από το περιβάλλον κλιματισμού, η εσωτερική περιεκτικότητα οξυγόνου
είναι ανεπαρκής και με σοβαρή έλλειψη. Επιπλέον, η βαριά εργασία έχει αυξήσει την κατανάλωση
οξυγόνου στον εγκέφαλο, ενώ η κόπωσης του σώματος μειώνει την πρόσληψη οξυγόνου και εμφανίζεται
υποξία. Έλλειψη οξυγόνου στο εγκέφαλο μπορεί να προκαλέσει το σύνδρομο κόπωσης, όπως κόπωση,
ζάλη, αϋπνία, μείωση της μνήμης και απώλεια της όρεξης, κλπ. Η χρόνια υποξία μπορεί να προκαλέσει μη
αναστρέψιμη βλάβη στον εγκέφαλο και στο μυοκάρδιο. 6. Άτομο που γυμνάζονται, υπαίθρια
αθλήματα ή διάφορες άλλες περιπέτειες: Η έντονη άσκηση μπορεί να προκαλέσει περισσότερη
κατανάλωση οξυγόνου από την πρόσληψη οξυγόνου, η μακροχρόνια αναερόβια η άσκηση οδηγεί σε
φυσική όξινο PH και σοβαρές ασθένειες. Παρακολούθηση του κορεσμού του οξυγόνου του αίματος με τη
διαμόρφωση ενός προγράμματος επιστημονικής άσκησης, μπορεί να διατηρήσει ή να βελτιώσει τον
οργανισμό σε λειτουργικό επίπεδο και ειδικά να είναι κατάλληλο για ταξίδια και αθλητική εκπαίδευση στην
περιοχή των ορεινών περιοχών. 7. Έγκυες Γυναίκες: Οι έγκυες γυναίκες που δεν έχουν έλλειψη
οξυγόνου έχουν μωρά με υψηλότερη νοημοσύνη και φυσικές ικανότητες από εκείνες με αναερόβιες
συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η αυξημένη κατανάλωση οξυγόνου τις έγκυες γυναίκες, τις
οδηγούν εύκολα στην υποξία. Οι έγκυες γυναίκες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το παλμικό οξύμετρο να
ελέγχουν την υποξία, έγκαιρα και εάν χρειάζονται να πάρουν συμπληρωματικό οξυγόνο, έτσι ώστε να
κάνουν το μωρό να είναι υγιές. 8. Επαγγελματίες και λάτρεις του ταξιδιού: Τα περισσότερα από τα
μέσα μεταφοράς είναι περιβαλλοντικά σφραγισμένα, οπότε η ροή του αέρα δεν είναι ομαλή και είναι
εύκολη να εμφανιστεί έλλειψη οξυγόνου. Η χρόνια υποξία συχνά οδηγεί σε μείωση του μεταβολισμού του
σώματος, της μνήμης και την ανοσία του σώματος, προκαλώντας λειτουργική αποτυχία και ασθένειες.
Σχόλια και πληροφορίες για το PI. Η τιμή PI (Index Perfusion) αντανακλά την παλμική ροή αίματος,
δηλαδή το μέσο που αντικατοπτρίζει την ικανότητα διάχυσης του αίματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η
παλμική ροή αίματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του ΡΙ. Αντίθετα, εάν η τιμή ΡΙ έχει μικρό αριθμό,
ίσως σημαίνει ότι η κοιλότητα των αιμοφόρων αγγείων έχει απόθεση λίπους, πράγμα που καθιστά την ροή
του αίματος μη ομαλή, οπότε ο δείκτης διάχυσης είναι πολύ ασθενής. Ο δείκτης PI (Perfusion Index)
συνήθως ως δείκτης παραμέτρων, μπορεί να αντικατοπτρίζει την κατάσταση διάχυσης άκρου για τον
εξεταζόμενο, αλλά ο δείκτης PI δεν έχει ενιαίο δείκτη μέτρησης. Λένε ότι όσο ο δείκτης είναι πιο κοντά
στο 3 είναι πολύ επικίνδυνο. Οι παρακάτω καταστάσεις θα επηρεάσουν επίσης την τιμή PI. 1) Οι
θέσεις μέτρησης (τα νύχια, το δέρμα, τα οστά κλπ.) και η ροή αίματος του ίδιου του ασθενούς (αρτηριακή
ροή αίματος) επηρεάζουν την τιμή ΡΙ. 2) Δεδομένου ότι τα συμπαθητικά νεύρα επηρεάζουν τον καρδιακό
ρυθμό και την αρτηριακή πίεση του αίματος (τα οποία επηρεάζουν τη ροή του παλμικού αρτηριακού
αίματος), έτσι το σύστημα νευροδιαμορφώσεως του σώματος ή η ψυχική κατάσταση θα επηρεάσουν
επίσης έμμεσα την τιμή ΡΙ. 3) Σε διαφορετικές συνθήκες αναισθησίας, η τιμή PI θα είναι επίσης
διαφορετική.
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ΝΕΟ ΣΟΥΠΕΡ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ.
HERCULES 4X4 Το απαραίτητο οξύμετρο για όλους, που κάνει πανεύκολα και αναίμακτα 4 ελέγχους,
που καταγράφονται στην οθόνη του. Έχει μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά και μεγαλύτερο εύρος μετρήσεων.
Δεν έχει καμία σχέση, με όλα τα άλλα οξύμετρα, που κυκλοφορούν στην αγορά.
ΑΠΝΟΙΑ, O ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ;;
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΤΟ 1/5 ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙ.
Η νυκτερινή άπνοια είναι η διακοπή της αναπνοής κατά την διάρκεια του ύπνου, πάνω από
10 δευτερόλεπτα. Όσο περισσότερες φορές συμβαίνει αυτό, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος
των επιπτώσεων, διότι η οξείδωση που συμβαίνει στον οργανισμό, προκαλεί βαρύτατες επιπτώσεις,
στην μικροκυκλοφορία κυρίως της καρδιάς και του εγκεφάλου. Πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή
την πάθηση, αλλά δεν τους έχει γίνει ποτέ καμία διάγνωση και κινδυνεύουν.
Αποκτήστε λοιπόν το οξύμετρο για να κάνετε τον έλεγχο στο σπίτι σας.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 4 ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ.

ODI4, Έλεγχος υπνικής άπνοιας στο σπίτι.

Ελέγχει το βράδυ μέσα σε 2 ώρες, την υπνική άπνοια, με συνεχή καταγραφή.
Έτσι ξέρετε εγκαίρως, το επίπεδο της υπνικής άπνοιας, που πιθανόν να έχετε,
αλλά δεν το γνωρίζετε. Είναι άκρως επικίνδυνη, όταν είναι πάνω από 4%, λόγω παρατεταμένων διακοπών
της αναπνοής, κατά την διάρκεια του ύπνου και κινδυνεύετε να πεθάνετε.

PI, Έλεγχος ποιότητας ροής του αίματος.
Δείκτης που αποκαλύπτει την δύναμη του παλμού, που έχει σχέση με την ροή αιμάτωσης
στα αγγεία και προσδίδει ύψιστη ακρίβεια καταγραφής στις άλλες μετρήσεις.
Μετρά την ροή του αίματος στο σημείο μέτρησης, που εξαρτάται από τα διάφορα εμπόδια
της διαδρομής, όπως αθηρώματα αλλά και την χαμηλή ελαστικότητα των αγγείων.
Έτσι ξέρετε, όταν είναι υψηλές οι αντιστάσεις που εξασκούνται στα τοιχώματα των αγγείων,
η ροή θα είναι χαμηλή και όπως καταλαβαίνετε έπονται καρδιαγγειακά και εγκεφαλικά.

SPO2, Έλεγχος ποσότητας οξυγόνου προς τα κύτταρα.
Μετρά το οξυγόνο που παραδίδουν οι πνεύμονες, στα ερυθρά αιμοσφαίρια, με πολύ μεγάλη ακρίβεια.
Έτσι ξέρετε εάν οι πνεύμονες λειτουργούν σωστά. Τα 20-30 δισεκατομμύρια ερυθρά αιμοσφαίρια όμως,
θα πρέπει να οξυγονώσουν και τα 10 τρισεκατομμύρια κύτταρα, διότι ταυτόχρονα με την οξυγόνωση
περνά και το πλάσμα, που περιέχει το νερό και τα απαραίτητα συστατικά
δια την καλή λειτουργία των κυττάρων.
Μόνο έτσι λειτουργεί σωστά ο μεταβολισμός η αποτοξίνωση και ανεβαίνει το ανοσοποιητικό.

PR, Έλεγχος καρδιακών παλμών ανά λεπτό.

Μετρά, τους παλμούς, της καρδιάς και δείχνει το πληθυσμογράφημα τους, με μεγάλη ακρίβεια
και μεγαλύτερο εύρος. Έτσι ξέρετε, εάν έχετε ταχυκαρδία, βραδυκαρδία,
αρρυθμία, η ακόμη και μαρμαρυγή.
HERCULES 4X4 Είναι για όλους, ηλικιωμένους αλλά και νέους,
απαραίτητο σε κάθε σπίτι, ιατρείο, νοσοκομείο, ακόμη και για τους αθλητές.
Με ένα συγκεκριμένο έλεγχο και όταν ο δείκτης ροής είναι χαμηλός, γνωρίζετε εάν έχετε τάση για,
καρδιοαγγειακά, εγκεφαλικά και αν έχετε υπολειτουργία γενικά του οργανισμού, επειδή το αίμα είναι
αργό, κολλώδες και τα τριχοειδή σας κλειστά. Έχετε υπέρταση; στηθάγχη; υπερλιπιδαιμία; υψηλό ιξώδες
του αίματος; άσθμα; βρογχίτιδα; πνευμονική καρδιοπάθεια; Κάνετε πρωταθλητισμό; Ζείτε σε μεγάλο
υψόμετρο; εργάζεστε εντατικά πάνω από 12 ώρες την ημέρα; Καπνίζετε; πίνετε; τρώτε ανθυγιεινά; τότε
σας είναι απαραίτητο. Οι παραπάνω μετρήσεις, δείχνουν περίπου, το άμεσο πρόβλημα που έχετε, η αυτό
που έρχεται και σας προειδοποιούν. για να μην βρεθείτε ξαφνικά,
ξάπλα στην εντατική, η σπίτι με το πι και την αποκλειστική.
Είναι φορητό, μικρό και ελαφρύ, για εύκολη χρήση στο σπίτι και παντού, με συνεχή καταγραφή. Απλά
βάζετε το δάκτυλό σας στην υποδοχή, πατάτε το μπουτόν και η μέτρηση ξεκινά και σταματά αυτόματα,
βγάζοντας το δάκτυλο σας, διαθέτει CE. Λειτουργεί με δύο μπαταρίες AAA, που διαρκούν 20 ώρες.
Ρωτήστε μας για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, υπάρχει λύση, είναι μέσα στον δικό σας
τον οργανισμό, που όταν ενεργοποιηθεί, σταματά η διαταραχή, η ακόμη και θεραπεύεται.
HERCULES 4Χ4
ΣΟΥΠΕΡ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΜΕ 4 ΕΛΕΓΧΟΥΣ
Τιμή 59 €
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΑΛΙΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΣΤΥΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΣΤΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
Εξέταση από το σάλιο και αποτελέσματα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα !!!
Το μονοξείδιο του αζώτου παράγεται από σχεδόν κάθε τύπο κυττάρου στο ανθρώπινο σώμα και είναι
ένα από τα πιο σημαντικά μόρια για την υγεία των αιμοφόρων αγγείων. Είναι αγγειοδιασταλτικό, που
σημαίνει ότι χαλαρώνει τους μυς των αιμοφόρων αγγείων σας, προκαλώντας τη διεύρυνση τους. Με αυτό
τον τρόπο, το μονοξείδιο του αζώτου αυξάνει τη ροή του αίματος και μειώνει την αρτηριακή πίεση.
Ενισχύει την υγεία και την απόδοσή σας, βοηθώντας την στυτική δυσλειτουργία, τους πόνους των μυών
του σώματος, την υπέρταση, την σωστή εκτέλεση των ασκήσεων στη γυμναστική και τον διαβήτη. Η καλή
λειτουργία του οργανισμού δημιουργεί το αμινοξύ L-κιτρουλίνη, που μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία
της στυτικής δυσλειτουργίας αυξάνοντας την παραγωγή του μονοξειδίου του αζώτου. Το μονοξείδιο του
αζώτου χρειάζεται για να χαλαρώσουν οι μύες του πέους και αυτή η χαλάρωση επιτρέπει στους θαλάμους
μέσα στο πέος να γεμίζουν με αίμα έτσι το πέος μεγαλώνει και γίνεται σκληρό. Οι ταινίες ελέγχου του
μονοξειδίου του αζώτου, είναι ένας απλός τρόπος για να κατανοήσετε την τρέχουσα ικανότητα του
σώματος σας να παράγει μονοξείδίο του αζώτου.
Ο καλύτερος χρόνος να παρακολουθήσετε τα επίπεδα του είναι το πρωί, πριν φάτε κάτι ή πάρετε τον
καφέ σας. Παρακολουθείτε το τακτικά (καθημερινά ή εβδομαδιαία). Ο στόχος είναι να διατηρηθεί στο
"βέλτιστο" η παραγωγή του με την πάροδο του χρόνου για την καλή του λειτουργία. Η διατήρηση
επιπέδων του ΝΟ μπορεί να γίνει με LED μπλε φως που διαθέτει το Biolaser για την παρακολούθηση και
την διατήρηση των στόχων σας. Οι ταινίες ελέγχου βοηθούν στην παρακολούθηση της κατάστασης του
μονοξειδίου του αζώτου του σώματος μέσω του σάλιου. Τα αποτελέσματα μετρούνται συγκρίνοντας τα με
μία από τις δοκιμαστικές μας λωρίδες σε ένα γράφημα έξι έγχρωμων κωδικών. Χρησιμοποιήστε τις
δοκιμαστικές ταινίες και ενημερωθείτε για τα κρίσιμα επίπεδα του ΝΟ στο σώμα σας.

Γιατί το μονοξείδιο του αζώτου είναι τόσο σημαντικό για τον οργανισμό μας;
Έχει αποδειχθεί ότι είναι σημαντικό στις ακόλουθες κυτταρικές δραστηριότητες: • Βοηθά τη μνήμη
και τη συμπεριφορά, μεταφέροντας πληροφορίες μεταξύ των νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο.
• Βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα, να καταπολεμά και να σκοτώσει τα βακτηρίδια και τους ιούς.
• Ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση με την διαστολή των αρτηριών.
• Μειώνει τις φλεγμονές. • Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου.
• Αυξάνει την αναγνώριση των αισθήσεων π.χ. της οσμής.
• Αυξάνει την αντοχή και τη δύναμη. • Βοηθά στη γαστρική κινητικότητα.
Υπάρχουν πάνω από 60.000 μελέτες για το ΝΟ τα τελευταία 20 χρόνια και το 1998, το βραβείο Νόμπελ
Ιατρικής δόθηκε σε τρεις επιστήμονες που ανακάλυψαν τον σημαντικό του ρόλο. Είναι και ισχυρό
αντιμικροβιακό, ωστόσο τα συστήματα απελευθέρωσης ΝΟ που έχουν αξιολογηθεί μέχρι τώρα
παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα αντιμικροβιακής δραστηριότητας in vitro και in vivo. Η περιορισμένη
εργασία στους ανθρώπους δείχνει ότι το τοπικά χορηγούμενο ΝΟ σε συμπλήρωμα διατροφής είναι κλινικά
χρήσιμο και όχι πιο τοξικό από τα διαθέσιμα σήμερα αντιμικροβιακά.
Απλές και εύκολες οδηγίες χρήσης και τι περιλαμβάνεται:
Φιάλη ταινιών ελέγχου ΝΟ (για 50 ελέγχους ) και οδηγίες χρήσεως.
1. Τοποθετήστε το σάλιο στο μαξιλαράκι (μία πλευρά στην άκρη, αφού διαβάσετε τις οδηγίες.)
2. Διπλώστε τα δύο άκρα της λωρίδας μαζί για 2-3 δευτερόλεπτα, πιέστε και κρατήστε.
3. Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και συγκρίνετε το χρώμα του με το χρωματικό διάγραμμα.
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Για 4 ελέγχους Τιμή από 20 €
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΟΥΡΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ,
ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΚΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ
Αποτελέσματα μέσω των ούρων μέσα σε 3 λεπτά !!!
Τις ελεύθερες ρίζες ο οργανισμός μας τις έχει ανάγκη μετά από μελέτες που έχουν γίνει. Οι επίπλέον όμως
ελεύθερες ρίζες δημιουργούνται από την έλειψη ηλεκτρονίων δηλαδή την υπολειτουργία του οργανισμού
και είναι καταστροφικές. Tαινίες ελέγχου για ανίχνευση στο σπίτι της ουσίας Ριζανικής /
Μαλλονδιαλδεΰδης υποπροϊόν των ελεύθερων ριζών) στα ούρα. Εύκολος έλεγχος της στάθμης του
ελεύθερου ριζικού στο σώμα σας μέσα σε 3 λεπτά. Μη επεμβατική δοκιμή με δείγμα ούρων με εξαιρετικά
ακριβή αποτελέσματα. Μέθοδος δοκιμής: ημι-ποσοτική / χρωματομετρική. Τι είναι οι ελεύθερες ρίζες;
Οι επί πλέον ελεύθερες ριζες επιτίθενται σε υγιή κύτταρα, βλάπτοντας τις μεμβράνες τους. Η MDA
(Μαλονδαλδεϋδη) είναι ένα παραπροϊόν που παράγεται όταν οι ελεύθερες ρίζες οξειδώσουν το λίπος. Εάν
τα επίπεδα είναι υψηλά, σημαίνει ότι το επίπεδο οξειδωτικού στρες δεν είναι καλό. Οι ταινίες ελέγχου
ελευθέρων ριζών σας δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της δραστηριότητας των ελεύθερων ριζών
στο σώμα σας. Πώς το οξειδωτικό στρες ενοχλεί το σώμα και τι δημιουργεί; Ταχύτερη γήρανση, κόπωση
πρώιμη ρυτίδωση πονοκέφαλοι, μειωμένη όραση, απώλεια μνήμης, μυϊκούς πόνους ή πόνους στις
αρθρώσεις.
Το κάθε κουτί περιλαμβάνει δοκιμαστικές ταινίες με 50τεμ. Οδηγίες χρήσεως έγχρωμο διάγραμμα για τα
αποτελέσματα μέτρησης. Διάρκεια ζωής: 18 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής.
Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας.
Για ερευνητική χρήση μόνο. Προσοχή: Αποθήκευση: Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως και τη θερμότητα.
Φυλάσσεται στους 2 βαθμούς C ~ 30 βαθμούς C (όχι κατάψυξη). Μην ανοίγετε τη θήκη μέχρι να είναι
έτοιμη για χρήση. Μην αφαιρέσετε το ξηραντικό από τη θήκη Μην αγγίζετε τις περιοχές δοκιμών των
ταινιών. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
ΤΟ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Γήρας, καρκίνος τραχηλου μήτρας, σηκώτι, φλεγμονές, αρθρίτιδα, ατοπική δερματίτιδα, διαβήτη,
νευροεκφυλιστικές ασθένειες, αλτσχαιμερ, πάρκινσον, καρδιοεγκεφαλικά, εγκεφαλικά,
αρτηριοσκλήρηνση, υψηλή πίεση, νεφρά, προβλήματα του ανανευστικού, γρίπη και άλλα.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Για 4 ελέγχους Τιμή από 20 ευρώ
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ΟΜΟΡΦΙΑ σελ. 74-77
SkinUp Serum
« Botox » εύκολα σε 1-3 λεπτά, με ένα serum μόνο
και δείξτε αμέσως νεότερη 10 – 15 χρόνια !
για ομορφιά χωρίς νυστέρι, ενέσεις, πόνους και ρίσκο.
Το SkinUp Serum είναι η πλέον προηγμένη αντιρυτιδική φόρμουλα με εκατομμύρια ευτυχισμένους πελάτες σε όλο
τον κόσμο. Άμεσα ορατά αποτελέσματα κατά των ρυτίδων με δράσεις μέχρι 99% που διαρκούν 8-12 ώρες.
Παρασκευάζεται στις Η.Π.Α εισάγεται από την Γερμανία με συστατικά εγκεκριμένα από το F.D.A. της Αμερικής.

Εφαρμόστε το, απλώνοντας απαλά μόνο στις ρυτίδες η και σε όλο το πρόσωπο και στο λαιμό. Στο μέτωπο, γύρω από
τα χείλη και γύρω από τα μάτια, τις σακούλες και την δύσκολη περιοχή του ποδιού της χήνας. Ουσίες του SkinUp
Serum εισχωρούν βαθιά στα υποδερμικά στρώματα και επιδρούν άμεσα. Η δράση του γίνεται αμέσως αισθητή και το
δέρμα σας αμέσως τεντώνει, χαρίζοντας μια απαλή και νεανική επιδερμίδα για τις επόμενες 8 με 12 ώρες . Μια λεία
επιδερμίδα που θα εντυπωσιάσει τους πάντες. Εσάς και τους γύρω σας. Ο χρόνος επίδρασης του προϊόντος στο
δέρμα μας καθώς και η διάρκεια των αποτελεσμάτων σχετίζεται άμεσα με την ηλικία και την ένταση του
προβλήματος. Επίσης η συχνή χρήση του SkinUp Serum έχει και αντιγηραντικές ιδιότητες αφού αναστέλλει τη
δράση των ελευθέρων ριζών εμποδίζοντας την φωτογήρανση.

5ml – 24€

15ml – 59€

για ομορφιά χωρίς νυστέρι, ενέσεις, πόνους και ρίσκο !

Παγκόσμια πρώτοι, πραγματική αντιγήρανση, από την κορυφή μέχρι τα νύχια, στο σπίτι
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Διαβάστε αυτό τα σχόλια διότι πρέπει να ξέρετε πριν αγοράσετε
φερομόνες, ώστε να έχετε μεγάλη επιτυχία στο καμάκι
και να μην σας ξεφεύγουν τα κορίτσια η τα αγόρια
Προσελκυστικά της αγάπης
Οι φερομόνες είναι σεξουαλικά-ελκυστικές οι οποίες εκκρίνονται από όλα τα έντομα και τα ζώα ακόμη και
τους ανθρώπους για να προσελκύσουν το άλλο φύλο. Ένα μεγάλο μέρος της σεξουαλικής συμπεριφοράς
των εντόμων και των ζώων ελέγχεται από τις φερομόνες, τα οποία μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τον
δικό αισθητήριο όργανο στη μύτη που ονομάζεται υνιορρινικό όργανο (VNO). Είναι αόρατο, άοσμο και ως
εκ τούτου δρα υποσυνείδητα. Η φερομόνη λέξη ( φερομόνες πληθυντικός ) προέρχεται από την ελληνική
και σημαίνει «Μεταφορέας της διέγερσης». Οι αγρότες έχουν χρησιμοποιήσει τις φερορμόνες για χρόνια
για να ενθαρρύνουν τις αγελάδες και ταύρους σε ζευγάρωμα. Ήδη μικρότερες ποσότητες δημιουργούν μία
διέγερση στον εγκέφαλο μέσω του VNO σε κλάσματα του δευτερολέπτου.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το άρωμα
Η χρήση των αντιιδρωτικών και το χάπι φαίνεται να παρεμβαίνει στις κανονικές φερομονικές λειτουργίες
μας. Τα προϊόντα φερομονών έχουν ιδανική εφαρμογή σε φυσικές ίνες όπως το χαρτί. Αυτό δεν σημαίνει
ότι δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στο σώμα σας. Σημαίνει απλώς ότι δεν θα
διαρκέσουν τόσο πολύ, αν τις εφαρμόσετε στο σώμα σας. Οι φερομόνες που εφαρμόζονται στο
σώμα σας θα δεχτούν επίθεση από βακτήρια τον ίδιο τον ιδρώτα σας. Ψεκασμός μια φορά σε ένα χαρτί
μπορεί να διαρκέσει για 100 ημέρες. Στις φυσικές ίνες φερομόνες μπορεί να αφαιρεθούν μόνο με στεγνό
καθάρισμα. Δεν είναι διαλυτές στο νερό. Για τη χρήση τους στα ρούχα σας ψεκάστε τρεις με πέντε φορές
που είναι αρκετές ειδικά εάν εφαρμόζονται στο γιακά, τα μανίκια, τις γραβάτες κλπ. Ένας από τους
πελάτες μας, ψεκάζει όλη τη ντουλάπα του με τις φερομόνες, κλείνει την πόρτα ερμητικά που είναι μια
πολύ αποτελεσματική μέθοδος.
Ειδικά επίδραση των αρωμάτων σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο
Το αποτέλεσμα ενός αρώματος έχει για μας διαφορά από τον τρόπο που μας το παρουσιάζουν. Αν κάπου
χαθήκατε, κάνει κρύο, είστε βρεγμένοι και πεινασμένοι, εκτεθειμένοι σε ένα δάσος, η μυρωδιά της καύσης
του ξύλου μπορεί να είναι πολύ ελκυστική. Θα κινηθείτε προς την προέλευση της όσφρησης και την
ελπίδα για ζεστασιά, ίσως ακόμη και τροφή. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας θεατρικής παραγωγής η ίδια
μυρωδιά θα ήταν πολύ πιθανό να προκαλέσει πανικό ανάμεσα στο ακροατήριο. Εάν ένας ευαίσθητος, που
νοιάζεται άνθρωπος φέρει τη μυρωδιά κυρίαρχου και είναι αξιαγάπητος οι γυναίκες έχουν την τάση να
τον βρουν ακόμη πιο ελκυστικό. Υποσυνείδητα το μήνυμα που παραδόθηκε είναι: Αυτός ο άνθρωπος
μπορεί να τεκνοποιήσει ισχυρούς απογόνους, να φροντίσει την οικογένεια να μεγαλώσει και να την
προστατεύσει. Είναι ακριβώς το ίδιο στον κόσμο των ζώων, όπου ένας εταίρος επιλέγεται, λόγω της
αντοχής και της ζωτικότητας του. Ένας επιθετικός και δυναμικός χαρακτήρας θα δείχνει ακόμη πιο
απειλητικός σε περίπτωση που τα λόγια του ενισχύονται από την παρούσα μυρωδιά.
Οι διαφορές μας με τους ανταγωνιστές μας
Οι ανταγωνιστές με τα αρώματα προειδοποιούν τους πελάτες, λόγω της υποτιθέμενης
αναποτελεσματικότητας των φερομονών αλλά δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα. Όλοι οι
κατασκευαστές είναι γνωστοί σε εμάς, χρησιμοποιούν αποκλειστικά συνθετικές προσιτές ανθρώπινες
φερορμόνες που εντοπίζονται στο πικόγραμμα στην περιοχή του ανθρώπινου ιδρώτα. Οι ανταγωνιστές
συχνά διαφημίζουν για δήθεν ανώτερες »συνθετικές ανθρώπινες φερομόνες» (που δεν τις
χρησιμοποιούν;) με δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η επίδραση της φερομόνης κολώνιας, δεν έχει ως
στόχο το αντίθετο φύλο, αλλά τη δική διάθεση. Υποτίθεται ότι πρέπει να περιέλθετε σε μια κατάσταση
μέθης, όπου ο ίδιοι αισθάνεστε ενθουσιασμένοι και αισθησιακοί να το πούμε έτσι για να τον μεταφέρουμε
σε μια άλλη «σφαίρα». Εμείς όμως πρέπει να αφήσουμε τους πελάτες μας να αποφασίσουν ποια
στρατηγική είναι πιο πιθανό να ξυπνήσει το υποσυνείδητο ένστικτο του ζευγαρώματος των γυναικών: η
εντύπωση ενός πραγματικά τολμηρού μόνο υπό συνθήκες λογικού ατόμου η τα αμυδρά, υποσυνείδητα
σημάδια δύναμης και κυριαρχίας, καθώς γονιμότητα.
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The Sent of Love

Φερομόνες η σωστή επιλογή !
• Χρησιμοποιούμε μόνο υψηλής ποιότητας, συνθετικές φερομόνες, οι οποίες έχουν επίδραση στον
ανθρώπινο οργανισμό. • Οι φερομόνες είναι εναρμονισμένες και επιδρούν ειδικά σε άνδρες ή γυναίκες. Η
επίδραση τους έχει αποδειχθεί σε πολλές τυφλές μελέτες πολλάκις. • Οι φερομόνες έχουν υψηλό βαθμό
συγκέντρωσης και είναι ήδη αποτελεσματικές στις χαμηλές δόσεις.
• Παράγουμε φερομόνες σε αποκλειστικές γεύσεις, η άοσμες. Έτσι μπορούν να λειτουργήσουν με
οποιοδήποτε άρωμα μεμονωμένα. • Η συλλογή μας γκάμα μας περιλαμβάνει μικρές συσκευασίες 2 ml,
καθώς και 30 ml. Δοκιμάστε τις και θα πάθετε πλάκα !
Τι είναι οι φερομόνες;
Η προέλευση της λέξης φερομόνης (πληθυντικός: φερομόνες) είναι ελληνική και σημαίνει φορέας
διέγερσης. Οι φερομόνες είναι σεξουαλικά ελκυστικές. Εκκρίνονται από θηλαστικά έντομα, και από τον
άνθρωπο, για την προσέλκυση του άλλου φύλου. Η επίδραση από την πιο σημαντική ανθρώπινη
φερομόνη είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, επειδή δεν είναι αξιοσημείωτη από τον απευθείας σας απέναντι
σας. Η οσφρητική-ενημέρωση των φερομονών στην μύτη διαβιβάζονται άμεσα στον εγκέφαλο. Ήδη πολύ
χαμηλή δοσολογία των φερομονών δίνει ώθηση στον εγκέφαλο σε κλάσματα δευτερολέπτου.
Εξαιρετικά αποτελεσματικές ανθρώπινες φερομόνες
• Andostenones μπορούν να βρεθούν στην έκκριση της μασχάλη ιδίως από τον άνθρωπο.
Οι ανδροστενόνες σηματοδοτούν τη δύναμη και την επιθετικότητα για τη γυναίκα,
το αρσενικό απλά μυρίζει.
• Androstenol μπορεί επίσης να βρεθεί στον ιδρώτα. Οι ανδροστενόλες σχετίζονται με τη νεανική
γονιμότητα. Πράγματι, δεν παράγεται πριν να επιτευχθεί η εφηβεία. Πλήττει την κορύφωση της
παραγωγής στην ηλικία των 20 ετών. Μετά πέφτει γρήγορα και πάλι.
• Copulines έχουν αποδειχθεί στην κολπική έκκριση της εφηβείας των γυναικών.
Η μεγαλύτερη αξία τους παράγεται σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν από την ωορρηξία για να
σηματοδοτήσει ξεκάθαρη ετοιμότητα στην σεξουαλική επαφή. Η συγκέντρωση τους είναι πολύ
χαμηλότερη στην περίπτωση των γυναικών που έλαβαν αντισυλληπτικά χάπια.
391/393 – The Love Sent για άνδρες με άρωμα HUGO BOSS για άνδρες
Τιμή 39 €
Συμπυκνωμένες φερομόνες σε συνδυασμό με ένα αποκλειστικό άρωμα HUGO BOSS
διαχέουν εκρηκτική ερωτική και ακαταμάχητη έλξη για να είστε απαραίτητος στις
γυναίκες. Εφαρμόζεται λίγο στο δέρμα, λαιμό, αυτιά καρπούς. Περιεχόμενο 2/30 ml.

390 – The Love Sent για γυναίκες με άρωμα ANGEL 39 €
Συμπυκνωμένες φερομόνες σε συνδυασμό με ένα αποκλειστικό άρωμα ANGEL
διαχέουν εκρηκτική ερωτική και ακαταμάχητη έλξη για να είστε απαραίτητος στoυς
άνδρες. Εφαρμόζεται λίγο στο δέρμα, λαιμό, αυτιά καρπούς. Περιεχόμενο 2/30 ml.

BΑΖΕΤΕ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6-8 ΩΡΕΣ
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Ετοιμαστείτε να απολαύσετε το καλύτερο μασάζ που έχετε κάνει ποτέ στη ζωή σας.

Massage… Shiatsu

Συχνά ακούμε για το μασάζ shiatsu αλλά στην πραγματικότητα ξέρουμε τι είναι;;;;
Το μασάζ Siatsu είναι μία θεραπευτική τεχνική, που προέρχεται από την αρχαία κίνα.
Χρησιμοποιώντας τοπική κυκλική κίνηση και ένταση, ανακουφίζει όλο το σώμα και τον αυχένα από τα
άλατα που μόνο οι ειδικοί μπορούν να κάνουν και… ο προσωπικός σας μασέρ.

Ιδού ο μόνιμος προσωπικός μασέρ τώρα σπίτι σας
Πλατοκάθισμα μασάζ shiatsu, με έξι ρόλλερ, κεφαλές διπλής δράσης και υπέρυθρη ακτινοβολία
περιστρέφονται πιέζοντας, όπως τα δάκτυλα του μασέρ κάνοντας καταπληκτικό ζυμωτό μασάζ shiatsu.
Το απολαμβάνετε όπου και αν βρίσκεστε ακόμη και στο αυτοκίνητο.
Τέσσερις λειτουργίες, μασάζ ζυμωτό στον αυχένα, στην πλάτη,
υπέρυθρη ακτινοβολία σε όλο το σώμα, αλλά και δόνηση στο κάθισμα
Το ζυμωτό μασάζ με περιστρεφόμενες κεφαλές προωθούν την κυκλοφορία του αίματος, ανακουφίζουν
από την ένταση των μυών που προκαλείται από μεγάλο χρονικό διάστημα εργασίας και διευκολύνουν την
κούραση. Υπέρυθρη ακτινοβολία για την πλάτη με αποτέλεσμα προώθησης της κυκλοφορία του αίματος
κατά την διάρκεια του μασάζ. Λειτουργία δόνησης στο κάθισμα για ενεργοποίηση της κυτταρικής
ενέργειας, να ανακουφίσουν τον πόνο των μυών που προκαλείται από την καθιστική ζωή, κάνοντας τη
ζωή σας ευχάριστη και πιο άνετη. Έξι ρόλλερ κινούνται πάνω κάτω με κεφαλές διπλής δράσης που
περιστρέφονται πιέζοντας ισομετρικά κάθε σημείο του σώματος. Κατευθύνονται με υπέρυθρη ακτινοβολία
για βαθύ μασάζ και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τα σημεία βελονισμού του αυχένα και όλου του σώματος,
ώστε να διατηρείται και η σπονδυλική στήλη σε πολύ καλή κατάσταση.

Το μασάζ shiatsu εφαρμόζεται παντού, στον αυχένα, στην πλάτη, τη μέση,
τους γλουτούς ακόμη και με υπέρυθρη ακτινοβολία.
Προσαρμόζεται σε όλες τις καρέκλες, διαθέτει τηλεχειριστήριο και προγράμματα της επιλογής σας.
Απαραίτητο σε σπίτια, ιατρεία, ξενοδοχεία, γυμναστήρια, γραφεία και σκάφη διότι είναι και 12Volt.
Τροφοδοτικό παροχής 12V και με αντάπτορα αυτοκινήτου. Πρόγραμμα λειτουργίας 15 λεπτών και
αυτόματο σταμάτημα. Αυτόματα επαναφέρονται οι μπάλες στην αρχική τους θέση μετά την
απενεργοποίηση. Αποσπώμενο κάλυμμα αυχένα που πλένεται εύκολα, βολικό για να το καθαρίσετε.
Ευέλικτο και άνετο, είναι ο καλός χειροπρακτικός μασέρ για όλο το σώμα σας. Προδιαγραφές : Τάση :
AC100V - 240V Έξοδος : DC 12V 4A Ισχύς : 75W. Διαστάσεις Συσκευασία : 709 * 44 * 20 εκατοστά.

Τιμή 195 €
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

σελ. 78-82

Stop attack
Σπρέι Αυτοάμυνας
Το Stop attack είναι ένα απολύτως νόμιμο σπρέι αυτοάμυνας (εμφανισιακά συγχέεται με τα παράνομα
δακρυγόνα ή το σπρέι πιπεριού, αλλά δεν είναι το ίδιο και δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία ).
Εκτοξεύει με δύναμη και σε απόσταση 4 μέτρων μπλε κάτι σαν τον αφρό ξυρίσματος το οποίο
ακινητοποιεί στιγμιαία τον επιτιθέμενο δίνοντας σας πολύτιμο χρόνο να ξεφύγετε και να καλέσετε σε
βοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μόνο όταν είναι σε
κίνδυνο η ζωή του, η τιμή του ή η περιουσία του. Αυτό επιτρέπεται μόνο αν πραγματικά δεν υπάρχει άλλη
επιλογή για να αποτρέψετε μία "επίθεση". Βεβαίως αν πρέπει να απομακρύνετε κάποιον πρέπει να το
κάνετε. Εάν είστε βέβαιοι ότι το προϊόν μπορεί να σας βοηθήσει τότε πρέπει να το προμηθευτείτε.

Λειτουργία του προϊόντος

Τιμή 29 €

Ψεκάζοντας με το μπλε υγρό, σχεδόν αμέσως ( π.χ. πρόσωπο η λαιμό ) μεταμορφώνεται σε ένα αφρώδες
στρώμα παρόμοιο με τον αφρό ξυρίσματος. Αποκρούοντας μία επίθεση επειδή ο επιτιθέμενος δράστης δεν
βλέπει θα σταματήσει την επίθεση του για να βγάλει τον αφρό και να μπορέσει να δει. Από αυτή τη στιγμή
το θύμα έχει χρόνο να ξεφύγει από τον εισβολέα με ασφάλεια και να επικοινωνήσει με την αστυνομία
δίνοντας την περιγραφή συγκεκριμένα στοιχεία αλλά και το μαρκάρισμα του με το μπλε αφρό. Το Stop
attack διαθέτει μία χρωστική ουσία ( η οποία δεν είναι επικίνδυνη για την υγεία), που μένει στο δέρμα
για τρείς ημέρες κάνοντας το πρόσωπο μπλε. Ακόμα και μετά από ένα πολύ καλό πλύσιμο η βαφή θα
είναι ορατή για τουλάχιστον τρείς ημέρες.
To StopAttack δεν επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα
ή βλάβη σε πράγματα οπότε δεν θεωρείται όπλο!
Το προϊόν μας δεν περιέχει τοξικές ή ερεθιστικές ουσίες με συνέπεια η κατοχή και χρήση του να είναι
απολύτως νόμιμη. Άλλα σπρέι αυτοάμυνας με ερεθιστικές ουσίες απαγορεύονται αυστηρά από τον νόμο
και χαρακτηρίζονται όπλα, ενώ ο κάτοχος κατηγορείται για οπλοκατοχή, οπότε διαβάστε και το αντίστοιχο
δημοσιευμένο ΦΕΚ για το τι είναι όπλο! ΦΕΚ 147/Α/3-9-93. α. Όπλο είναι κάθε μηχάνημα, το οποίο, με
ωστική δύναμη που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα ή χημικές ουσίες ή ακτίνες ή
φλόγες ή αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή
να προκαλέσει πυρκαγιά και ιδίως κάθε πυροβόλο όπλο, χειροβομβίδα και νάρκη κάθε τύπου, όπως και
κάθε συσκευή που μπορεί να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω αποτελέσματα. Κρατήστε το
προϊόν μακριά από τα παιδιά. Χρησιμοποιήστε το μόνον σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης. Η εταιρία
μας δεν ευθύνεται για την εκάστοτε χρήση του προϊόντος και για την ορθότητα αυτής. Όλες οι ευθύνες
βαραίνουν τον αγοραστή - χρήστη - κάτοχο. Ένα εύχρηστο, έχει μικρό μέγεθος μπαίνει ωραία στην
παλάμη και ταιριάζει με το δείκτη εύκολα στο χέρι σας.

Και τώρα η πρόκληση
Εάν, εντός τριών ετών μετά την αγορά του σπρέι Stop attack πρέπει να χρησιμοποιηθεί για αυτό που
σχεδιάστηκε, μπορείτε λοιπόν να πάρετε ένα νέο δωρεάν. Απλά επιστρέψτε το χρησιμοποιημένο Stop
attack με το αντίγραφο της έκθεσης από το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας και εντός τριών ετών από
την αρχική αγορά του προϊόντος στην διεύθυνση που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς .

ΤΙΜΗ 29 ΕΥΡΩ
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΙΛΗ, ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΝΤΟΥ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ,
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ, ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΚΑΛΩΔΙΑ κ.α.

HERCULES Hands free kit
Mιλάτε παντού και πάντα με τα χέρια ελεύθερα, για την υγεία και την ζωή σας
Mεγάλη ασφάλεια, χωρίς καλώδια και ακουστικά, μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού.
Έτσι, μάτια πάντα στον δρόμο, χέρια στο τιμόνι, και μιλήστε νόμιμα, για μία ασφαλή οδήγηση.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναγνωρίζει ότι, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα έχουν σχέση,
με τις χρόνιες ασθένειες, με τους πονοκεφάλους, την αϋπνία, μέχρι τη στειρότητα, την κατάθλιψη
και τον καρκίνο. Μελέτες έχουν δείξει, ότι προκαλούν και επιδεινώνουν, το αλτσχάιμερ, την ακοή,
τα βουητά, τα τζιτζίκια και τα σφυρίγματα. Επίσης, μειώνουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια, που
οξυγονώνουν τα κύτταρα, αλλά και τα αιμοπετάλια που απαιτούνται, για την πήξη του αίματος.
Έτσι θα έχετε ελεύθερα όχι μόνο τα χέρια αλλά και τα αυτιά σας για μεγάλη προστασία.
HERCULES Hands free kit
Για να μιλάτε πάντα με τα χέρια ελεύθερα και να τα έχετε, εκεί που πρέπει,
για μεγάλη ασφάλεια, χωρίς καλώδια και ακουστικά, μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού.

Φορητή συσκευή που διαθέτει, μεγάφωνο και μικρόφωνο, υψηλής ποιότητας, για συνομιλία παντού,
ειδικά στο αυτοκίνητο, για να είστε προσηλωμένοι στην οδήγηση, όταν μιλάτε στο κινητό σας.
1. Mιλάτε, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΕΡΙΑ, κατά την διάρκεια της οδήγησης, για μεγάλη ασφάλεια.
2. Σύνδεση και με δύο κινητά τηλέφωνα. 3. Μπαίνει στο σκίαστρο με το κλιπ που περιλαμβάνεται.
4. Συμβατό με όλες τις συσκευές που διαθέτουν Bluetooth.
5. Υποστηρίζει το Siri ή την φωνητική εντολή, εάν την υποστηρίζει και το κινητό σας.
6. Αυτόματη επανασύνδεση με συσκευές Bluetooth.
7. Μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας διασφαλίζει τη σαφήνεια των κλήσεων.
8. Διαθέτει: On/Off, Απάντηση/Απόρριψη, Τερματισμό/Επανάκλιση, Ένταση +/-, Προσωπική συνομιλία.
9. Πλαστικό ABS (με επίστρωση από καουτσούκ). 10. Διαστάσεις : 13 x 5 x 2 εκ.
11. Bluetooth Έκδοση 4.2 + EDR. 12. Συχνότητα λειτουργίας: ISM 2.402GHZ ~ 2.48GHZ.
13. Εύρος επικοινωνίας: 15 μέτρα. 14. Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 500mAh.
15. Χρόνος ομιλίας μέχρι 16 ώρες. 16. Χρόνος αναμονής μέχρι 1000 ώρες.
17. Χρόνος φόρτισης 1 ώρα.
18. Απενεργοποίηση car kit μετά από 10 λεπτά, όταν αποσυνδεθεί από το Bluetooth του κινητού σας
18. Περιέχονται: συσκευή, κλιπ για το σκίαστρο, usb καλώδιο φόρτισης και οδηγίες χρήσης.
HERCULES Hands free kit 39 €
Mιλάτε παντού και πάντα με τα χέρια ελεύθερα, για την υγεία και την ζωή σας
Για ασύρματες νόμιμες ασφαλείς κλήσεις, χωρίς… κλήσεις από την τροχαία
ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΟΜΙΜΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. ΤΩΡΑ ΚΑΠΝΙΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ,
ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΠΝΑ.
Πράγματι, εχθρός μας είναι ο καπνός και όχι βεβαίως οι καπνιστές.
ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
Το QuitGo, είναι το μόνο εισπνεόμενο τσιγάρο, χωρίς καπνό, πίσσα, νικοτίνη, φάρμακα και χημικές ουσίες
με μαλακό φίλτρο και βοηθά να ξεφύγει κανείς και από την ψυχολογική εξάρτηση στοματικού τύπου για
να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τον εθισμό του πόθου και άλλων συμπτωμάτων διακοπής του
καπνίσματος, ώστε να ξεπεράσετε την επιθυμία τους και να καπνίζετε φυσικά.

TIMH 29 €

ΚΛΙΝΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ
Για την εξάρτηση στοματικού τύπου και την φυσική συνήθεια αντικατάσταση του καπνίσματος.
Λεπτό, εύχρηστο και εύκαμπτο φίλτρο δαγκώματος για μέγιστη ανακούφιση και ικανοποίηση.
Χωρίς ρεύμα, μη εθιστικό, χωρίς νικοτίνη, χωρίς καπνό, χωρίς ατμούς και χωρίς φάρμακα.
Ασφαλές για όλους τους καπνιστές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τσίκλες νικοτίνης, επιθέματα
νικοτίνης, η με αντικαπνιστικά φάρμακα κατά του καπνίσματος. Για ιδανικές ρουφηξιές και δαγκώματα, με
ανακούφιση στα ανήσυχα χέρια. όταν θέλουν να καπνίσουν η να χτυπήσουν ένα τσιγάρο.
Το QuitGo είναι συμβατό με το TSA είναι το μόνο τσιγάρο χωρίς καπνό που επιτρέπεται στα αεροπλάνα .
Ιδανικό για χρήση στο σπίτι, την εργασία το ταξίδια, ή στο αυτοκίνητο και εν κινήσει.
ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ # 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Προσπαθήσατε να χρησιμοποιήσετε επιθέματα νικοτίνης, τσίκλες, ηλεκτρονικά τσιγάρα, φάρμακα κ.λπ.,
αλλά δεν είχατε επιτυχία και τα παραιτηθήκατε; Μπορεί να σας βοηθήσει να σταματήσετε με επιτυχία το
κάπνισμα τώρα! Ακόμη και αν δεν το έχετε πετύχει.
Το QuitGo είναι 3 φορές πιο αποτελεσματικό για να το σταματήσετε φυσικά σε σύγκριση με όλες τις απλές
προσπάθειες. Το εισπνεόμενο QuitGo έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να μειώσετε τον πόθος σας, να
ξεπεράσετε την επιθυμία του καπνίσματος και να ικανοποιήσετε την υποστήριξη στοματικού τύπου και να
σας βοηθήσει να κόψετε το κάπνισμα ώστε να το σταματήσετε με επιτυχία για πάντα.
Εύκολα λειτουργεί για κάθε τύπο καπνιστή.
Ικανοποιώντας τόσο τον ψυχολογικό όσο και τον σωματικό σας εθισμό " από το χέρι σε στόμα" που οι
περισσότεροι καπνιστές δυσκολεύονται να ξεπεράσουν όταν το σταματάνε. Εισπνεόμενο είναι μια
αντικατάσταση θεραπευτικής συνήθειας η οποία αναπαράγει παρόμοια χαρακτηριστικά ενός πραγματικού
τσιγάρου σε συνδυασμό με μυρωδιά και άρωμα που βοηθάει να ικανοποιήστε την επιθυμία στο να
ξεπεράσετε την επιθυμία για φυσικό κάπνισμα χωρίς τις βλαβερές συνέπειες του καπνού, του ατμού ή /
ακόμη και της χρήσης προϊόντων νικοτίνης.
QUITGO, αντικαπνική βοήθεια, για 3-4 εβδομάδες και 2000 εισπνοές,
με γεύση από αιθέρια έλαια, μέντας, δυόσμου, η κανέλας από 29 €
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Αποποίηση ευθυνών
Τα προϊόντα της Τελεσταρ πωλούνται για ενημέρωση, την αυτο- βελτίωση και απλή χαλάρωση. Καμία
δήλωση που περιέχεται στο site μας η σε φυλλάδιο μας και καμία πληροφορία που παρέχεται από
οποιονδήποτε υπάλληλο μας δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως απαίτηση ή διαβεβαίωση ότι τα προϊόντα
αυτά προορίζονται για χρήση στη διάγνωση, τη θεραπεία, τον μετριασμό, ή πρόληψη των ασθενειών ή
οποιαδήποτε άλλη ιατρική κατάσταση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον κατάλογο θεωρείται
ότι βασίζεται σε αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες και εκθέσεις. Ωστόσο, ορισμένοι που θεωρούνται
ειδικοί μπορεί να διαφωνούν με μία ή περισσότερες από τις αναφορές που περιέχονται εδώ.
Η Τελεσταρ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή τον κίνδυνο που συνεπάγεται η χρήση των προϊόντων που
περιέχονται εδώ. Εμείς δεν δίνουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, εκτός από το ότι τα υλικά και οι
συσκευές είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας.
Η Τελεσταρ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών ή τις συνέπειες που
προκύπτουν από την εφαρμογή, τη χρήση, ή κατάχρηση οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή
περιουσία ως θέμα του προϊόντος ευθύνη, αμέλεια, ή με άλλο τρόπο . Δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή
ή σιωπηρή που γίνεται σε σχέση με το περιεχόμενο του υλικού αυτού. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή οι
θεωρήσεις για τυχόν φάρμακα ή ενώσεις που κυκλοφορούν σήμερα στο εμπόριο ή στην ερευνητική
χρήση. Αυτά τα υλικό δεν προορίζονται ως οδηγός για αυτό-θεραπεία. Ο αναγνώστης πληροφορείται για
να συζητήσει τις πληροφορίες που παρέχονται εδώ με ένα γιατρό, το φαρμακοποιό, τη νοσοκόμα , ή
άλλου εξουσιοδοτημένου επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης και να ελέγξει τις πληροφορίες του
προϊόντος ( συμπεριλαμβανομένων των ενθέτων συσκευασίας ) σχετικά με τη δοσολογία, τις
προφυλάξεις, τις προειδοποιήσεις, τις αλληλεπιδράσεις και αντενδείξεις πριν από τη χορήγηση
οποιοδήποτε προϊόντος μας, βοτάνου, συσκευές, εργαλεία ή συμπληρώματα που αναφέρονται εδώ. Είναι
απαραίτητο να διαβάζετε όλα τα έντυπα που εμπεριέχονται στη συσκευασία.
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More-Up 4Men’s Up
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ Ο…. ΕΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ
Ενέργεια, αύξηση της libido με διάρκεια
δυναμισμός και… πλούσια μεγάλη ικανοποίηση
Γίνε ο Θεός του σεξ για ώρες, με άμεσες στύσεις σκληρού ροκ,
πνευματική και οργασμική ευδαιμονία, μέρα νύχτα.
Επίσημη παρουσίαση στον κόσμο της κάψουλας More-Up 4Men’s Up. Έχει γίνει η πρώτη φυσική φυτική
εναλλακτική λύση απέναντι σε άλλα φυτικά και ιατρικά βοηθήματα, με φυσικά φυτικά συστατικά, όποτε
το χρειάζεστε. Δίνουν καθημερινή ενέργεια, αλλά επί πλέον αυξάνουν τη libido για σκληρό ροκ με
διάρκεια και πλούσια απόλαυση για αξέχαστες αναμνήσεις. Οι περισσότεροι άνδρες υποφέρουν από την
πεσμένη τους libido διότι τα πάντα ξεκινούν από το υψηλό ιξώδες δηλαδή το βρώμικο αίμα. Αυτό
δημιουργεί μπλοκάρισμα στο μονοξείδιο του αζώτου που δημιουργεί την αγγειοδιαστολή οπότε και όλες οι
ορμές σας είναι πεσμένες. Αυτά τα 5 συστατικά θαύματα δημιουργούν ένα μοναδικό φυσικό κοκτέιλ
ενέργειας, δύναμης, ανεβάζοντας το μονοξείδιο του αζώτου που κάνει αγγειοδιαστολή, αυξάνοντας τη
ροή του αίματος προς τα γεννητικά όργανα και είναι αφροδισιακό, αρσενικό, σεξουαλικό και διεγερτικό.
Ενισχύει τη σεξουαλική ορμή σε άνδρες δημιουργώντας μια αίσθηση ευημερίας, ενισχύει την ενέργεια, τη
ψυχική διάθεση λόγω της τόνωσης της αδρεναλίνης αλλά και της ροής του αίματος. Τονώνει το
καρδιαγγειακό και το κεντρικό νευρικό σύστημα, το οποίο μπορεί να βοηθήσει να το ανακουφίσει να
ξεπεράσει κρίσεις και κόπωση. Βοηθάει την άνοδο των σπερματοζωαρίων τον όγκο του σπέρματος και την
διατήρηση της στύση. Βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος στα αρσενικά γεννητικά όργανα, κατά
τρόπο παρόμοιο με το Viagra, και βοηθά τους άνδρες που αναζητούν ένα φυσικό τρόπο επίτευξης μίας
στύσης αλλά ενισχύει και την λίμπιντο. Βελτιώνει τη φυσική απόδοση που είναι ευεργετική κατά τη
διάρκεια σύντομης έντονης δραστηριότητας και σεξουαλικής επαφής. Επιτέλους αυξημένη φυσική
ευαισθησία επί…κεφαλής για σκληρό ροκ με διάρκεια σχετικά γρήγορα από τη λήψη του, ο επίλογος είναι
το κάτι άλλο. Οι δράσεις των συστατικών του μπορεί και να διαρκούν μέχρι και 24 ώρες.
Γνωστ. Ε.Ο.Φ. 80410, 4-8-2020.
More-Up 4Men’s Up Κάνει το πουλί ραβδί κ’ είναι ξυπνητήρι το πρωί
2 Φυτικές κάψουλες από 19 €
10 Φυτικές κάψουλες 49 €
More-Up 4Men’s Up
Συμπλήρωμα διατροφής μόνο για άνδρες, που περιέχει ένα σύμπλεγμα από 5 φυτικά συστατικά μοναδικά,
διεγερτικά της ανδρικής σεξουαλικής λειτουργίας του βοηθούν το σωματικό έργο και την τόνωση σε όλα
τα επίπεδα. Βοηθούν την διατήρηση επιπέδων τεστοστερόνης, την σπερματογένεση και συμβάλουν στην
ανδρική σεξουαλική λειτουργία.
-----------------------------------------------------------------------------------------------ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΟΣΗΣ ΚΑΨΟΥΛΑΣ mg
150 mg
Siberian Ginseng
Ενεργό
Panax Ginseng
Ενεργό
75 mg
L-Arginine
Ενεργό
25 mg
Tribulus Terrestris
Ενεργό
150 mg
Microcrystalline Cellulose
Υλικό πλήρωσης
100 mg
-----------------------------------------------------------------------------------------ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Πάρτε μία κάψουλα 30-60 λεπτά πριν την σεξουαλική επαφή διότι βοηθά για
ισχυρή στύση. Οι δράσεις διαρκούν αρκετές ώρες ανάλογα την κυτταρική απορρόφηση και την καλή
λειτουργία του οργανισμού. Την αποτελεσματικότητα μειώνουν ανθρακούχα ποτά, αναψυκτικά, σαμπάνια
το τσάι, το σπανάκι, το λάχανο, τα κρύα φαγητά και ιδιαίτερα το κρύο νερό και τα κρύα ροφήματα.
Προφυλάξεις: Όταν η δοσολογία είναι η σωστή δεν υπάρχουν προβλήματα και παρενέργειες.
Μη λαμβάνετε το προϊόν εάν παρουσιάζετε υπερευαισθησία ή αλλεργία σε κάποιο από τα συστατικά του
προϊόντος. Συμβουλευτείτε πάντα το γιατρό σας αν βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή με φάρμακα
για την στυτική δυσλειτουργία, η έχετε προβλήματα υγείας, όπως πίεση κ.α. πριν από την λήψη του.
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρακαλούμε να
συμβουλευθείτε το γιατρό σας. Φυλάξτε το στην αρχική του συσκευασία σε δροσερό και ξηρό μέρος, όπου
δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Γνωστοποίησης Ε.Ο.Φ.: 80410. 4-8-2020.
Η Γνωστοποίηση του Ε.Ο.Φ. δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας.Τα συμπληρώματα διατροφής δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Το προϊόν αυτό δεν
προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΙΔΗΣ 13 Φωκίωνος Νέγρη 11257 Αθήνα ΤΗΛ.: 210-8668701 ΕΛΛΑΔΑ
WEB SITE, FACEBOOK, YOUTUBE, telestar.gr E-mail:telestar@otenet.gr
ΚΑΝΑΛΙΑ, ALERT 02.00,05.00
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