Stimaral
A Stimaral széles hatáskörű regeneráló készítmény , tonizáló, adaptációkészséget növelő és általános harmonizáló
hatással. Elsősorban a kormányzó vezetéket, a máj, a lép meridiánjait,
másodsorban az epehólyag, a hármas melegítő, a szív és a tüdő energiapályáinak
működését befolyásolja.
Biológiailag aktív komplexumot tartalmaz, mely növeli a szervezet ellenálló
képességét, a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fáradtságűző és
energiabegyűjtő hatású. Az egyes gyógynövények és bioinformációs összetevők
szinergikusan kiegészítik a gyógynövények királyának is nevezett RHODIOLA
ROSEA hatását.
Fő összetevője ez a növény, mely a Magas Tátra, a Krkonose, A kárpátok és a
Távol-Kelet magaslatain nő. Az aranygyökér elnevezést külalakja miatt kapta a
régi idők füvesasszonyaitól, de a modern fitoterápia kutatásai bizonyítják, hogy
hatása szinte az arany értékével mérhető.
Ez a rózsaillatú növény hatásában felülmúlja a ginzenget, az eleuterococcust vagy a guaranát. A Stimaral előnye,
hogy nem tartalmaz semmilyen függőséget okozó szert, ám stimuláló hatása 40-60%-kal magasabb mint a koffein
alapú készítményeké. Laborvizsgálatok kimutatták benne jelentős mennyiségű K, Ca, Mg, S, Na, Si, Mn, Zn-et és
egy sor nyomelemet. Az aranygyökér nagy mennyiségű szerves savat is tartalmaz, közöttük a borostyánsavat is,
mely fiatalító hatást fejt ki a sejtekben, flavonoidjai antioxidánsként hatnak, növényi szteroidokat is tartalmaz.
A Rhodiolával végzett kísérletek – kísérleti állatokon és önként jelentkező embereken egyértelműen bizonyították a
teljesítőképesség, a koncentrálóképesség, az emlékezet, a kitartás javulását. Mindezt toxicitás- és mellékhatás
mentesen érték el, sőt, néhány hepatotoxikus anyag hatását is csökkentette. Megfigyelték, hogy néhány daganatra is
gátló hatása van (pl. Ehrlich-féle tumor és Plis-féle lymfoszarkóma).
A kivonat kimagasló hatású a májsejtek védelmében, regenerálódásában és a máj működésének harmonizálásában.
Antitoxikus effektusát figyelték meg a nátriumnitrát, anilin és sztrichnin által okozott methemoglobinémiánál.
Kísérletek igazolják stressz- kivédő hatását is. Fokozott testi aktivitásnál jó irányban hat a máj glykogénháztartására. Az izmokban csökkenti a tejsav mennyiségét, a májban és az izmokban emeli a foszfolipidek
mennyiségét. Hosszantartó terhelésnél normalizációs hatása fokozottabb volt, s amellett, hogy a makroenergikus
foszfátok koncentrációja gyakorlatilag a normál szinten maradt, a zsírok metabolizmusát is javította.
Kísérleti tapasztalat az is, hogy a kivonat megrövidítette a narkózis utáni alvás idejét – az adag mennyiségétől
függően 22-54%-kal. Az emlékezetre is kedvezően hat. Ez a hatás a Stimaralban fokozott a Gingko Biloba kivonat
által. Hasonlóan az aranygyökér májvédő hatását fokozza a bajkáli gyógynövény kivonata, ennek hatása
többszöröse a máriatövisének. A szacharid szintre is kedvezően hat a cukorbetegség könnyebb formáinál. Az
immunitás szempontjából hatása jobb mint az Eleuterococcus-é. A tesztelések alapján ismertetett további hatásai:
védőhatás a gyomorra, az energiagazdálkodás optimalizációja, az agy oxidációs folyamatainak normalizálása,
afrodiziakum hatás. Klinikai tanulmányok szerint hatásos aszténiás és Parkinson-kóros betegek kezelésénél.
Neurózisban szenvedőknél javult az alvás, emlékezet, érzékelés, éberség, csökkent az ingerlékenység és a
kellemetlen szívtájéki érzetek. Rögződtek a feltételes reflexek, javult a koncentráció és a beszédkészség. Zajártalom
okozta enyhébb halláscsökkenés javulását már két hetes kezelés után audiometriás vizsgálatok igazolták.
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A Stimaral megfelelő mindenki részére, aki energiahiányt érez. Nem doppingszer, függőséget nem okoz. A
gyógynövények és bioinformációs összetevők mellett energineket (glukánokat) is tartalmaz, melyek növelik az
immunitást, antibakteriális, vírusellenes és daganatellenes hatásuk van, s védőhatásúak a sugárzások különböző
fajtái ellen. A borostyánsav, a kreatin és az éterikus (illó-) olajok sora a szervezet összregenerációját segíti.
A gyógynövénykivonatokat számos bioinformációs komponens egészíti ki és biztosítja az energetikai szinten való
hatást, pl. hegyikristály, galenit, azurit, antimonit, stb.
Legfőbb alkalmazási lehetőségei:
- a szervezet adaptációs készségének javítása (pl. stresszes környezet, hirtelen hőmérsékletváltozás jobb elviselése),
- fokozott testi és lelki terhelés,
- zajos környezet,
- a szervezet tonizálása,
- nyugtatás,
- összpontosítás,
- a központi idegrendszer működésének javítása,
- öregedéssel járó problémák enyhítése,
- olyan helyzetekben, amikor maximális teljesítményt kell nyújtani,
- érzékek, emlékezet, látás, hallás fokozása,
- aszténiás tünetcsoportok, általános legyengülés, álmatlanság, kimerültség,
- ingerültség, neurózisok, alacsony vérnyomás, neuraszténia, depresszió esetén,
- sebészeti beavatkozások, műtétek utáni lábadozás gyorsítása,
- segítő kezelésként Parkinson-kór és szindróma, multiplex sclerosis, májgyulladás, onkológiai betegségek, valamint
a cukorbetegség könnyebb formáinál,
- pszichés eredetű impotencia,
- nőgyógyászati és szexuális rendellenességek,
- a szervezet méregtelenítése,
- szív és érrendszeri problémák, pajzsmirigy, mellékvese, máj, szem, a lép különböző megbetegedései, csökkent
immunitás esetén,
- jó hatással van másnaposságra.
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Használat előtt erőteljesen fell kell rázni!
Adagolás: 3x9 csepp naponta, szénsavmentes ásványvízben hígítva. Evés előtt, ill. utána fél órával kell bevenni,
(de nem muszáj enni előtte vagy utána). Ha nem az éjszakai éberség biztosítására használjuk, legjobb lefekvés előtt
4 órával bevenni!
Használható kúraszerűen (max. 3 hétig lehet megszakítás nélkül, utána 1 hetes szünetet kell tartani), illetve
alkalomszerűen ha frissek, fittek akarunk lenni, pl. vizsgák, hosszú vezetés, éjszakai munka előtt stb.
TERHESSÉG ALATT NEM AJÁNLOTT!
Súlyosabb megbetegedések esetében, vagy ha az illető nyugtató hatású gyógyszereket szed, javasolt a kisebb adag
(2-3 csepp) és kevésbé gyakori adagolás, átlagos 2-3-szori napi adag helyett ilyen esetben elegendő napi 1x vagy
kétnaponta 1x bevenni, majd az állapot lassú javulása és stabilizálódása után fokozni lehet az adagot és
gyakoriságát. Ha az ún. reverz reakciók jelentkeznek, úgy csökkenteni kell az adagot és a mennyiséget.
A napi maximum 3 adagot ne lépjék túl!
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