TOVÁBBI ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK

Vitamarin
• INFARKTUS, AGYVÉRZÉS,

• ÉRELMESZESEDÉS, MAGAS VÉRNYOMÁS MEGELŐZÉSE
• KÓROS ELHÍZÁS, ZSÍRANYAGCSERE-ZAVAR
• KRÓNIKUS GYULLADÁSOS BETEGSÉGEK

• LELKI PROBLÉMÁK, KEDÉLYÁLLAPOT-ZAVAROK

• A MAGZAT TERHESSÉG ALATTI EGÉSZSÉGES FEJLŐDÉSE

A Vitamarin Engraulis japonicus tengeri halból származó halolajat tartalmazó, bioinformációs készítmény.
Az Energy cég bioinformációs készítményei több szinten, egy időben hatnak az emberi szervezetre. Míg a hatóanyagok a
testünkben zajló folyamatokat, illetőleg szerveinket közvetlenül befolyásolják, eközben az információs elemek a biorezonancia
révén, közvetve szüntetik meg a megbetegedés okait az információs mezőben.

Alkalmazása
A Vitamarinban jelen levő hatóanyagok kiegyensúlyozott aránya jótékonyan hat az emberi szervezet egészére. Segítséget nyújt
szív- és érrendszeri betegségekben: csökkenti az infarktus és az agyvérzés kialakulásának veszélyét, kiválóan alkalmazható aritmia,
érelmeszesedés és magas vérnyomás esetén.
Csökkenti a koleszterin- és a vérzsírszintet. Kiegészítő készítményként jótékonyan hat olyan krónikus gyulladásos betegségeknél, mint
a reumás ízületi gyulladás, a Crohn-betegség, a fekélyes vastagbélgyulladás, az asztma, a herpesz és más bőrproblémák. Fogyókúra
során is alkalmazható, mert támogatja a testsúlycsökkentést.
A Vitamarin előnyösen hat továbbá az agyműködésre, javítja az emlékezőképességet, és segítséget nyújt szorongás vagy depresszió
esetén.

Az Ön Tanácsadója:

Hungary Energy Kft.,
1149 Budapest, Róna u.47/A
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A Vitamarin energetikai hatásai a hagyományos kínai orvoslás (hko) alapelveinek tükrében
A Vitamarin elsősorban a máj, a lép-hasnyálmirigy, a vastagbél és a húgyhólyag energetikai pályáját harmonizálja. A Vitamarin hatása
a meridiánok Voll-rendszerében (az EAV segítségével történő állapotfelmérésben használatos) az idegrendszer, a szervdegeneráció,
a zsírháztartás, a kötőszövetek, az ízületek, a bőr és az allergiás problémák energetikai pályáira összpontosul.

Ajánlott adagolás
Naponta 2x1-3 kapszula. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! Három hét használat után tartson egy hét szünetet! A
készítmény alkalmazásának ideje alatt ajánlott növelni a napi bevitt folyadék mennyiségét.
Figyelem! A készítmény kapszulánként 5 mcg jódot tartalmaz, ezért jódérzékenyek és a pajzsmirigy túlműködésében szenvedők szedését beszéljék meg orvosukkal. A készítmény használata 3 éves kor alatt nem ajánlott! Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes
étrendet! A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!

További jótékony hatások
• erősíti az immunrendszert

•	támogatja a retina megfelelő működését

• előnyös a csontok és a fogak minősége szempontjából

•	segíthet a mellrák, a vastagbélrák, a prosztatarák és a tüdőrák megelőzésében
• tervezett terhesség esetén különösen előnyös a használata

• jótékonyan hat a magzat fejlődésére, és segít megelőzni a koraszülést
•	javítja a lelki-szellemi állapotot

• megszünteti a krónikus fáradtságot
• javítja a cukorbetegek állapotát
• javítja a vérellátást

• óvja és szépíti a bőrt

• csillapítja a menstruációs görcsöket, valamint a premenstruációs szindrómával (PMS) járó panaszokat

Összetétele
A Vitamarinban található halolaj elsősorban az ómega-3 telítetlen zsírsavak, a jód, valamint az A- és a D-vitamin fontos természetes
forrása. Az esszenciális telítetlen zsírsavak rendkívül lényeges szerepet töltenek be a szervezet létfontosságú folyamataiban. Elsősorban a vérnyomás és a véralvadás szabályozásában vesznek részt, illetve befolyásolják a szervezet védekezőképességét, valamint a zsíranyagcserét. Gyulladásgátló hatásuk is van, továbbá támogatják az idegrendszer működését.
A jód elengedhetetlenül fontos nyomelem a megfelelő pajzsmirigyműködéshez, valamint a központi idegrendszer fejlődéséhez. A
D-vitamin elősegíti a kalcium és a foszfor felszívódását a belekben, és nélkülözhetetlen a csontok és a fogak felépítéséhez. Az A-vitamin erősíti a szervezet védekezőképességét, jelenléte a csontok fejlődése és növekedése szempontjából ugyancsak elengedhetetlen. Jótékonyan befolyásolja a bőr, a haj, a nyálkahártyák minőségét és a látást, daganatellenes hatású.
Az említett összetevők elsősorban gyermekkorban, serdülőkorban és időskorban fontosak, ezért a megfelelő étrend-kiegészítő használata ilyenkor mindenképpen javasolt.
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