Cytosan
Befolyásolja a vastagbél, gyomor, máj, epe, lép, kormányzó, befogadó meridiánokat.
A Cytosan tőzeg szuperkoncentrátum , kiegészítve Silymarinnal , (a silymarin alkaloidák összetevője: gyanta
flavonoidok) amelyek segítik a májsejtek regenerációját és antioxidánsok.
Eltávolítják a szabadgyököket, építenek, görcsöt oldanak és segítik az
emésztést.
A Cytosan tartalmaz továbbá C 4 H 6 O 4 gyantasavat, mely energiát ad a
testnek, fiatalító és regenerációs hatása van a sejtekre. A testünkben mint
metabolizmus-termék keletkezik.
A fáraók hittek a fiatalító hatásában, ezért bőrük alá varratták a gyantát. Sok
gyantasavat tartalmaz a közismert „egres” vagy más néven a „büszke”, sok a
Kálium tartalma, amely hatással van az izom miopátiára, segíti a szívizom
működését, artrózis, szklerózis és magas vérnyomás kezelésénél használatos.
Segíti az idegrendszer működését, segíti a vesét, segíti a toxikus anyagok
eltávolítását, stimulálja az inzulin-termelést, sokat segít a gyomorsavak
termelődésében.
Ha sok kálium van a szervezetünkben kétszer annyi a vesekő képződés rizikója.
Ha hányás, hasmenés áll fenn, csökken a kálium-szintünk. Szintén csökken, ha sok zsírt, cukrot, sót fogyasztunk.
Csökkent kálium-szint esetén felléphetnek: duzzanatok, szívritmus-zavarok, gyengeség, csökkent izomtónus,
álmosság, székrekedés.
1 Cytosan kapszula 43 mg káliumot tartalmaz, tartalmaz továbbá tőzeget amely barnaszénben harmadkori
növényekből keletkezik.A tőzeg megköti a nehézfémeket (ólom, kadmium) és ezek kiürítését nagymértékben segíti.
A Cytosan hatáserejét felhasználhatjuk :
Vírusok, gomba, herpesz, övsömör, és más komoly problémáknál, rákos betegségeknél, sugárzásoknál, nagyon jól
ritkítja a vért.
Prevenció (megelőzés) infarktus, agyhalál, vérrögök képződésénél.
Csökkenti az összenövések rizikóját, kiváló még női hormonális problémák, ingadozó ösztrogén-szint esetén
Gynex-el kiegészítve.
Mozgás, csont degeneráció, bél-problémáknál a benne levő huminsavak a bél belsejét befedik védőmikrofilmmel,
amelyek nem engedik, hogy a toxikus anyagok a vérkeringésbe kerüljenek.
Nagyon erős immun-stimuláns.
A vastagbélpálya meridiánjának diszharmonikus állapotával kapcsolatos tünetek :
Vékony vagy vastagbél-gyulladás.
1. oldal

Fog-torok problémák, szemszárazság, gyulladások.
Duzzanatok, remegés, mutatóujj mozgásának csökkenése.
Szájnál kucik, herpesz az orr végén.
Minden meridián felett húzódik egy izompálya.
A vastagbél meridián diszharmóniája nyaki fájdalmakban, nyakunk mozgathatóságában, váll-fájdalmakban
nyilvánulhat meg.
A tüdő és vastagbél között kapcsolat van. A tüdő működése és a légzés a vastagbél rendezettségétől függ. Ha a
tüdőből nem kap folyadékot a vastagbél nyálkahártyája, akkor kiszárad.
A vékonybél összefügg a szívvel, ha az egyik beteg, az a másik problémáját is okozza.
Ezen pályák meridiánjának csökkent funkciója megnyilvánulhat: afták lehetnek a nyelven és szívzörejben.
A lép pályáját is befolyásolja. A nagy izmok ellátása a léptől nagyban függ. A lép nagyon fontos szerv az izmok
működésében, ha nem jól működik a lépünk, akkor károsodnak az izmok, felléphetnek fogfájdalmak.
Ha a csigolyák fájnak, akkor vastagbelünk nem működik helyesen.
2 hónapi szedés után változás áll be :
Gyomor, nyombélfekély esetén.
Herpesz a száj és orr körül.
Mindennemű baktérium és vírusfrekció, szájüreg, nyelőcső, gyomor, vékony és vastagbél betegségeinél, reumatikus
fájdalom, atrózis, hátgerincfájdalom a lapockák között, nyakcsigolya, kulccsont, ér-problémák, hormonális zavarok,
sárgaság, onkológiai betegségek, cukorbetegség, paradentózis, fogromlás, gombás megbetegedések, sejtek
öregedése esetén.
Szuper antioxidáns a szabadgyökök ellen, mély detoxikációt végez az egész testben.
Regenerációt és védelmet nyújt a testnek nehézfémek ellen is.
Májvédő a máj-mérgek ellen.
Immunrendszer erősítő kevés energiánál, nagyon jó a fáradtság szindrómánál, szívbetegségnél.
Akik káliumot szednek, kérjék ki orvosuk véleményét !
Adagolás :
3 éves kor alatt nem ajánlatos.
3-6 éves korig: 1 kapszula naponta meleg teában feloldva, mézzel édesítve.
6-12 éves korig: 1-2 kapszula naponta.
2. oldal

12 éves kor felett: /prevenció/ 1 kapszula naponta.
Felnőtteknek: 1-3 kapszula naponta.
4 hét után 1 hét szünet.
Regeneráció közben sokat kell inni!
Az ENERGY cég 90 kapszulás kiszerelésű készítménye.
Használjuk az egészség és a hosszú élet megőrzése érdekében !
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