GERIATRIM
Bioinformációs, komplex készítmény 6-féle gyógynövényből, Chlorella algából, tökmagolajból és
vitaminokból.
Kiemelt hatásterületei: öregedéssel járó panaszok, érrendszer, életerő, lelki problémák, alvás.
A GERIATRIM kínai ördögcérna (Lycium chinensis), kudzu
(Pueraria lobata), páfrányfenyő (Ginkgo biloba), ginszeng
(Panax ginseng), homoktövis (Hyppophae rhamnoides),
körömvirág, Chlorella alga, tökmagolaj, valamint Bvitaminok és C-vitamin egyedülálló kombinációját
tartalmazó, bioinformációs készítmény.
Összetételének köszönhetően segít megszüntetni az öregedéssel
együtt járó, leggyakoribb panaszokat és tüneteket. A
készítményben levő flavonoidok és a páfrányfenyő-kivonat
eltávolítják a szervezetből a szabad gyököket, illetve jótékonyan
hatnak az érrendszerre és a nyálkahártyákra. A kudzu fokozza a
szervezetben a melatonin és a szerotonin termelését, ezzel javítja
a kedélyállapotot, megkönnyíti az elalvást, és nyugodtabbá teszi
az alvást. Valamennyi hatóanyag – beleértve a tökmagolajban
levő cinket is – az anyagcsere-folyamatokat javítva előmozdítja a
szövetek regenerációját, és életerőt, optimizmust ad. A GERIATRIM összetevői támogatják a gyomor
és a belső elválasztású mirigyek működését. A készítmény kiválóan alkalmazható derék- és
térdgyengeség, hányinger, fejfájás, elégtelen látás és köhögés esetén is.
ÖSSZETÉTELE:
Kínai ördögcérna (Lycium chinensis) – 18-féle aminosavat tartalmaz (beleértve az esszenciálisakat
is), 21 nyomelem található benne. Legértékesebb hatóanyaga a termésében levő betain, béta-karotin és
más karotinoidok. Hűtő hatású, lázcsillapító, a hörgők gyulladásos folyamatainak kezelésére
használatos. Tápláló tonik (a jin energiákat erősíti). Vértisztító hatása a máj táplálásán és a
veseműködés erősítésén keresztül valósul meg. Gyakran rendelik cukorbetegségben is. Heveny láz,
meghűlés esetén nem javasolt, jól alkalmazható viszont idült elégtelenség, hiányállapot miatt fellépő
láz és verejtékezés esetén (dr. Michael Tierra).
Kudzu (japán nyílgyökér, Pueraria Lobata) – Fitoösztrogén hatású növény, figyelemre méltó az
igen magas izoflavontartalma (dr. Garai János). Jótékonyan hat a melatonin és a szerotonin hormonok
termelésére, ezzel javítja a kedélyállapotot, megkönnyíti az elalvást, és nyugodtabbá teszi az alvást.
Hűtő, erősítő, diaforetikus (verejtékezést keltő), vízhajtó hatású (dr. Frawley–dr. Lad). Kísérletek azt
mutatják, hogy a növényből nyert kivonat sikeresen alkalmazható mindenfajta függőség (így a
dohányzás) megszüntetését célzó kúra során (Hollósy Helga).
Páfrányfenyő (ginkgo) – Ősi kínai fafaj, szabadgyök-fogó flavonoidokat és az érfali membránokat
védő terpéneket (ginkgolidokat) tartalmaz, Jótékony hatású agyi, illetve perifériás érbetegségek,
valamint gyengült hallás, szédülés és fülzúgás esetén (prof. dr. Petri Gizella). Hasznos még
memóriazavarok, fejfájás és szenilitás esetén, lassítja az öregedést.
Ginszeng (Panax ginseng) – Keleten az „élet gyökerének” nevezik, amely meghosszabbítja az életet,
erőt, egészséget adva hozzá. A ginszenggyökérből készült drog glikozidákat, szaponint, panaxsavat,
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illóolajokat, B- és C-vitamint, cseranyagot tartalmaz. Hatásai: növekedést elősegítő, általános erősítő,
vérkeringést szabályozó, szívműködést serkentő, étvágyjavító, fizikai és szellemi fáradtságot
megszüntető, nemi vágyat serkentő (afrodiziákum), idegnyugtató, vércukorszint-csökkentő (Rápóti–
Romváry). Nem egy-egy betegség specifikus gyógyítására, hanem a szervezet általános állapotának
javítására, a fizikai és szellemi teljesítőképesség, a betegségekkel szembeni ellenállás fokozására
alkalmazzák (prof. dr. Petri Gizella).
Homoktövis (Hyppophae rhamnoides) – A növény termése egyebek mellett A-, C-, P-vitamint és
kvercetinglikozidát tartalmaz (erősítő gyógyszerek is készülnek belőle), a magban olajsav, izolinolsav,
linolénsav, palmitin- és sztearinsav található (Rápóti–Romváry). A homoktövis alkalmas a sugárzási
károsodások megelőzésére és kezelésére. Fokozza a szervezet ellenálló képességét. A kínai lanzhaui
kutatóintézet által közölt adatok szerint a homoktövis-gyümölcs levének és magolajának az átültetett
(in vivo) daganatokra és a daganatsejtekre (in vitro) gyakorolt hatásai figyelemre méltók (prof. dr.
Petri Gizella).
Körömvirág (Calendula officinalis) – Sebgyógyító, görcsoldó, vértisztító (dr. Frawley–dr. Lad).
Menstruációs fájdalmak megszüntetésére is jó (Theiss). Nőgyógyászati megbetegedéseknél,
gyulladásoknál, hasnyálmirigy- és májbetegségeknél igen hatékony, baktériumellenes hatású.
Chlorella alga (Chlorella pyrenoidosa) – Megtalálható benne minden alapvetően fontos vitamin,
ásványi anyag, nyomelem és aminosav. Tisztítja az emésztőrendszert, segít megszabadítani a testet a
méreganyagoktól, a nehézfémektől és a vegyi anyagoktól. Erősíti a szervezet természetes
védekezőképességét. Segít fenntartani a belek hasznos mikroflóráját, javítja a bélműködést és a
bélmozgást (perisztaltikát), hasznos krónikus székrekedés esetén.
Tökmagolaj (Cucurbita pepo) – A mag sokféle hatóanyagot (szterolglikozidokat, szelént, linolsavat,
E-vitamint, karotinoidokat és magnéziumsókat) tartalmaz. Ezek többek között gyulladásgátló,
antioxidáns, immunerősítő hatásúak; javítják az agy, az idegek, az izmok és a kötőszövetek
működését, segítik a prosztata anyagcseréjét, lassítják az érelmeszesedés folyamatát. A magolajat jó
terápiás hatása miatt kiterjedten, világszerte alkalmazzák (prof. dr. Petri Gizella).
A fent részletezett gyógynövények és egyéb hasznos összetevők – a hatásukat növelő
bioinformációkkal együtt – megtalálhatók az Energy cég GERIATRIM termékében.
A bioinformációk olyan rezgések, amelyek rendkívül hasonlatosak a vegetatív idegrendszert, valamint
a belső szervek működését szabályozó, agykéreg alatti központok irányító frekvenciáihoz. A
bioinformációk működésbe lépése megzavarja a negatív információk hatását, és elindul a visszaható
regeneráló folyamat.
A készítmény legfontosabb összetevője, a kínai ördögcérna a hagyományos kínai orvoslás (HKO)
szempontjából a vese és a máj energetikai pályáját harmonizálja. Kiegészíti mindkét meridián jinjét, és
nedvesíti a tüdőt.
Felhasznált irodalom:

Dr. David Frawley–Dr. Vasad Lad: Gyógynövény jóga, Édesvíz Kiadó, Budapest, 1999
Dr. Michael Tierra: Gyógyfüveskönyv (eredeti kiadás: The way of Herbs, Simon & Schuster Inc.),
Hunga-Print nyomda és Kiadó, Budapest, 1991
Prof. dr. Petri Gizella: Gyógynövények és készítményeik a terápiában, Galenus Kiadó, Budapest,
2006Barbara és Peter Theiss: Erdők, mezők patikája, Mikrotrade Kft., Eger
Rápóti–Romváry: Gyógyító növények, Medicina, Budapest, 1991
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Dr. Garai János: A fitoösztrogének bemutatása, Komplementer Medicina, 2001. V. évf. 3.)
Hollósy Helga: Hogyan szokhatunk le a dohányzásról? (...és hogyan nem), Komplementer Medicina
2000. 09. 07.
Ajánlott adagolása: naponta 2-3x1 kapszula.
Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! A készítmény alkalmazásának ideje alatt növelje
a napi bevitt folyadékmennyiséget. Három hét használat után tartson egy hét szünetet!
Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet.
Felhasználható a doboz alján jelzett időpontig.
Hűvös, sötét helyen tartandó. Óvja a fagytól.
A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Terhes és szoptató kismamáknak nem ajánlott!
Alkalmazása méhviaszra és szójatermékekre túlérzékeny személyek esetében nem ajánlott!
Tárolása: száraz, 10-25 °C fok hőmérsékletű helyen. Óvja a fagytól!
Tartalma: 90 kapszula
Egy kapszula súlya: 740 mg
Energetikai értéke: 20 kJ/4,2 kcal kapszulánként.
A készítmény gyártása az ISO 9001:2000 szabvány előírásaival összhangban történt.
Gyártó: Energy Group, a.s., Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Cseh Köztársaság
www.energy.cz
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