King Kong
A King-Kong széles hatáskörű anabolikus készítmény . Elsősorban a tüdő, a vese és a húgyhólyag energiapályáit
befolyásolja. E két energiaterület nagyon fontos az ember egészsége fenntartásában. A kínai medicina szerint az
egyes energiapályák nemcsak a megnevezésül szolgáló szerv tevékenységét befolyásolják, hanem egy sor testi,
pszichikai funkciót, melyek az adott esetben a következők:
A tüdőpálya: a paraszimpatikus idegrendszer funkcióját foglalja magában, a
szervezet ellenálló képességének egy részét, az adaptációs képességet,
befolyásolja a szervezet energiaellátását, a testnedvek megfelelő elosztását, a
bőr védő és kiválasztó funkcióját, a hőháztartást, stb.
A vese és a húgyhólyag meridiánok, illetve energiahálózatuk a hypotalamushypofízis-mellékvese-rendszer funkcióját is magába foglalja. A feladatok és
szervterületek, melyeket ellát, többek között a következők: központi
idegrendszer, gerincvelő, csontvelő, csontozat, izületek, az izomzat
energiaellátása és minősége, a nemi mirigyek, a belső nemi szervek. Elsődleges
szerepe van az adaptációs mechanizmusban is. A szervezet fizikai és lelki
állóképessége nagymértékben ennek az energiaterületnek a funkciójától függ.
A King-Kong-ban található gyógynövények kivonatai többek között egy sor
szteroidszaponit tartalmaznak. A Sarsaparilla gyógynövény hatóanyagai
férfiaknál fokozzák a tesztoszteron képződést. A tesztoszteron az izomtömeg növekedését és a szexuális aktivitást
támogatja.
A King-Kong rendszeres használatával idősebb korban is visszatér a férfiasság és a vitalitás. Keserű szubsztanciái
javítják az emésztést és a szervezet méregtelenítését, s megkönnyítik a fehérjék hatásosabb feldolgozását. A
készítmény összetétele maximálisan figyelembe veszi a sportolók táplálkozási igényeit és kiegészíti étrendjüket. A
természetes anyagok és bioinformációk harmonizálják a hormonális rendszert, a vesék, a lép, a tüdő és a bélrendszer
működését, tonizálják a szervezetet és az energiakapacitását növelik. Tesztelések alapján a sportolók kitűnő hatást
érnek el az erőnléti sportoknál. A készítmény tartalmaz enyhe diuretikus és diaforetikus (vizelethajtó és izzasztó)
hatású növényi anyagokat, amelyek kiküszöbölik az anabolikus szerek negatív hatásait. Javítják az összpontosítás
képességét és a mozgás összehangoltságát. Támogatják az izomtömeg növekedését, a porcszövet tápanyagellátását
és minőségét. Növekszik a fizikai terhelés tűrőképessége és teljesítménye.
A bioinformációs összetevők sokszorosan növelik a jól kiegyensúlyozott gyógynövények regeneráló hatását. A
termék kedvező effektusa az öregedés lassulása. A készítményben felhasznált természetes anyagok NEM tartoznak
a tiltott anabolikus szerek közé.
Néhány növényi összetevő:
Sarsaparilla (Smilax): szteroid jellegű anabolikus hatású, jó hatása van izületi, izom- reumatikus jellegű
problémákra is, vese, húgyúti panaszokra, pikkelysömörre, ekcémára.
Egybeszálúgalagonya: erősíti a szívizmot, javítja az oxigénellátását, szabályozza a vérkeringést, erősíti az ereket,
nyugtatja és javítja a vesék munkáját, könnyíti a légzést.
Eleuterococcus: védi a sejteket, a májat, erősíti a tüdőt, veséket, szívet, gyomrot, beleket, továbbá lázcsökkentő
hatása is van. Segít kivédeni a stresszhatásokat, javítja a belégzés mélységét, a látást, fokozza a szervezet
összteljesítményét.
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Ibis
Benedekfű
Háromlevelű vidrafű
Máriatövis
Mezei iringó
Schizandra stb.
Bioinformáció szintjén jelenlévő ásványi anyagok:
Kolkopirit
Tejopál
Kalcit
Szfalerit
Odulár stb.
További gyógynövényei hatással vannak a koleszterol szintre, a zsíranyagcserére. Több gyógynövény értékes
ásványi anyagokat, nyomelemeket is tartalmaz, jód, vas, mangán, szilícium. A vajszínű vajfű pl. a kötőszövetek
regenerációját gyorsítja. Felhasználható az izomteljesítmény fokozására, a csontozat, a porcok állapotának
javítására, a bőr regenerációjának védelmére, fogyókúránál mint zsírégető, általános fáradtságnál, lelki
megterhelésnél, csökkent szexuális aktivitásnál, pikkelysömörnél, ekcémánál, sérülések utáni regenerációnál,
izomsorvadásnál, izületi problémáknál, bélbántalmaknál, vese-, húgyúti problémáknál, különböző gyulladásos
állapotoknál és a hormonális rendszer harmonizálásánál. Méregtelenítő hatása révén javul a vér és a sejtek állapota.
Főleg a testi sejteket segíti. Javítja a dohányosok tüdő- és hörgő problémáit.
Általános tapasztalat, hogy a készítmény nagyon jó hatást vált ki a sportolóknál, de ugyanez elmondható az idős,
legyengült embereknél is. Javítja az izületi bántalmakkal küzdő emberek mozgásképességét és általános közérzetét.
Fontos tudnivaló, hogy ekcémáknál, allergiás vagy más jellegű bőrbetegségekben szenvedőknél eleinte
rosszabbodhat az állapot. A pillanatnyilag éppen „nyugalmi” állapotban lévő krónikus bőrbetegség „fellobbanhat”,
aktivizálódhat és átmenetileg több kiütés jelenik meg a beteg területen. Ezt fontos figyelembe venni olyan bodybuilding-es sportolóknál, akiknek akár a múltban ekcémás vagy allergiás bőrbetegségük volt-/van s ha verseny előtt
állnak fel kell hívni a figyelmüket, hogy semmi esetre se kezdjék el közvetlenül a verseny előtt (cca 5-6 héttel) az
ELSŐ kúrát!!! – ugyanis nem biztos, hogy a reverziós tünetek azonnal bekövetkeznek, s előfordulhat, hogy pont a
verseny idején tetőzik. A reakció a második vagy a harmadik kúránál már enyhébb vagy egyáltalán nem jelentkezik.
A reverz (visszaható) reakció egyébként pozitív hatás jelzi, hogy a probléma „gyökeréig” hatoltunk és a szervezet
jól reagál a készítményre. Nem ajánlatos „visszanyomni” a tüneteket kortikoidos krémekkel, ezzel a gyógyulást
késleltetjük. A reverz reakció intenzitása mérsékelhető Artrin, Droserin, Ruticelit, Protektin krémekkel.
A King-Kong-ot bátran használhatják nők is, nem kell tartani semmiféle virilizációs hatástól, ugyanis nőknél nem
befolyásolja a tesztoszteren képződését. Női sportolók információi szerint, ha King-Kong-ot fogyasztottak bizonyos
felső testrészt edző gyakorlatok egyidejű végzésével, nagyobbodott és feszesebbé vált mellük. Megfigyelések
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szerint jó hatása van általános kedvetlenség, lehangoltság, depresszió esetében, sokan számoltak be pl. a munkahelyi
stressz jobb tűréséről, a félelem és izgulás okozta görcsös fellépés javulásáról.
Adagolása: 1 adag = 1 kis műanyag mokkáskanál.
Naponta 1-3x, egy kúra 3 hét, majd 1 hét szünetet kell tartani, s lehet folytatni.
Lehetséges nem kúraszerű alkalmazása, pl. csak edzések előtt 1-1 adag.
Vigyázat: 6 évesnél fiatalabb gyermek számára nem ajánlott!
Izületi bántalmaknál nagyon jó eredményt érhetünk el az Artrin krém egyidejű alkalmazásával. A sportolók ezt a kombinációt
szintén kihasználhatják, rándulások, ficamok, izomgörcsök enyhítésére.
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