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stabilirea certã a diagnosticului individualizat în funcþie de 
situaþia constatatã.

Procesul de scanare poate fi vizualizat pe toatã durata sa 
pe monitorul calculatorului. Informaþiile sunt procesate prin 
intermediul unui program complex ºi se afiºeazã 
diagnosticul detaliat pe fiecare organ, sistem, aparat; 
parametrii biochimici -glicemie, transaminaze, fosfataza 
alcalina, GGT, trigliceride, LDL colesterol, ionograma, 
sideremie, echilibrul acido-bazic; nivelul hormonal, stresul 
oxidativ, nivelul energetic global ºi pentru fiecare centru .

În concluzie, sistemul DDFAO reprezintã un dispozitiv 
de diagnostic de mare precizie, susþinut de un program 
performant ce se actualizeazã permanent. Rezultatele 
obþinute sunt clare, uºor de citit ºi înþeles atât de cãtre medic 
cât ºi de cãtre pacient .

Am ales pentru exemplificarea utilitãþii ESG sindromul 
dispeptic deoarece termenul de dispepsie cuprinde orice 

Electrosomatografia (ESG ) reprezintã o metodã de simptom episodic sau persistent care îl face pe medic sã se 
diagnostic bazatã pe mãsurarea bioconductibilitãþii gândeascã la tractul digestiv superior (cu excepþia 
electrice a corpului ºi procesarea datelor obþinute de cãtre hemoragiei ºi icterului ). Etiologia diversã presupune 
calculator. Este o metodã rapidã - o examinare dureazã învestigaþii multiple pentru stabilirea cauzei - ecografie, 
aproximativ 3-4 minute , neinvazivã, nedureroasã, endoscopie, Ba pasaj, ex. coproparazitologic, manometrie 
reproductibilã, precisã, recunoscutã ºi acreditatã de esofagianã, pH - metrie, impedanþa gastricã, scintigrafie, 
Ministerul Sãnãtãþii. Se realizeazã cu DDFAO -dispozitiv de etc. Unele dintre aceste investigaþii sunt greu de suportat de 
diagnostic funcþional asistat de calculator (ordinator ). cãtre pacient, sunt iradiante, neconcludente.

Diagnosticul stãrii funcþionale si modificãrilor Dispepsiile pot avea o cauzã clarã ºi atunci sunt 
morfopatologice ale oricãrui organ sau sistem se face cu o clasificate ca dispepsii organice, sau cauza nu se poate 
precizie de peste 80 %. DDFAO oferã o imagine clarã a pune în evidenþã ºi sunt definite dispepsii funcþionale.
stãrii de sãnãtate a organismului permiþând stabilirea Multe dintre sindroamele dispeptice sunt funcþionale. La 
diagnosticului la momentul analizei cât si o prognozare a acest diagnostic se rãmâne dupã efectuarea tuturor 
stãrii de sãnãtate viitoare a pacientului, astfel fiind posibilã investigaþiilor ºi eºecul demonstrãrii unei cauze. Astfel 
prevenirea apariþiei unor afecþiuni viitoare . pacientul este supus unor analize invazive, neplãcute, 

Folositã iniþial pentru specialiºtii ce lucreazã în condiþii uneori greu de suportat, pentru ca în final sã i se explice cã 
extreme (astronauti, aviatori, scafandrii) metoda se nu are o cauzã organicã . Investigaþiile trebuie asociate ºi cu 
utilizeazã în prezent în 33 de þãri (Franta, Germania, Rusia, o evaluare psihologicã a pacientului .
Croatia, Israel, România, etc) fiind testaþi sute de mii de 
pacienþi. DDFAO va shimba practica medicalã curentã PREZENTÃRI DE CAZ
integrând componenta funcþionalã a bolii ºi interrelaþia 
diferitelor organe ºi sisteme în compexul "psiho-neuro- CAZUL 1: B. A., sex M , 23 ani, lucreazã în strãinãtate de 
endocrino-functional". 1 an, se prezintã pentru dureri abdominale în etajul superior, 

dureri în umãrul ºi membrul superior drept, episoade de 
Avantajele metodei: faringo-laringitã.

Examinarea ESG relevã 
- vizualizarea relaþiei funcþie / patologie, diagnosticul c r e º t e r e a  e x c i t a b i l i t ã þ i i  

stãrii funcþionale al oricãrui organ sau sistem ºi schimbãrile neuronale în zona hipotalamicã 
morfopatologice apãrute se fac cu o precizie de 80%; a v â n d  c o n s e c i n þ e  î n  

- semnalul bioinformatic descrie direct ºi corect starea modificarea presiunii osmotice, 
organelor investigate deoarece este creat de însuºi creºterea TA la nivelul vaselor 
organismul testat; intracraniene, modificarea 

- oferã informaþii asupra funcþionãrii organismului ca volemiei, reflexelor alimentare, 
întreg înainte de apariþia unor simptome manifeste; sentimente de pedepsire la 

- evaluarea profilului psihologic al pacientului, prin nivel emoþional, creºterea 
mãsurarea nivelelor de neurotransmiþãtori; exc i t ab i l i t ã þ i i  l a  n i ve lu l  

- prevenirea bolilor prin depistarea tulburãrilor funcþionale sistemului limbic ºi în zona 
într-un stadiu incipient ºi indicarea unor investigaþii þintite; temporalã dreaptã reflectând 

- indicarea unor tratamente specifice alopate ºi creºterea emotivitãþii ºi o 
complementare: biorezonanþã, homeopatie, acupuncturã, iritabilitate datã de probleme 
suplimente nutritive, remedii florale Bach precum ºi recente. Sistemul parasimpatic 
mãsurarea compatibilitãþii remediului cu subiectul testat; cranian cu o activitate mult 

- stabileºte dieta recomandatã ºi alimentele de evitat crescutã, sistem simpatic în 
individualizat pentru fiecare pacient; limite normale .

- indicarea planului de investigaþii necesare pentru Aparat  resp i ra tor  fãrã 
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DIAGNOSTICUL ELECTROSOMATOGRAFIC ÎN SINDROMUL DISPEPTIC
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modificãri laringo-bronºice ºi la disfuncþie hipotalamicã, creºterea vascularizaþiei în zona 
nivelul plãmânilor, dar cu amigdalei cerebrale ce determinã anxietate ºi fobie, 
sinusuri inflamate posibil de predispoziþie spre pesimism, sistemul vegetativ cu 
naturã alergicã. Hipoventilaþie, activitate redusã, metabolism bazal scãzut.
hipercapnie. Sistem osteo- Aparat respirator: inflamaþie uºoarã cronicã la nivelul 
articular: hiperexcitabilitate la tractului superior - fose nazale, sinusuri, laringo-trahee ºi 
nivelul membrelor superioare bronhii, dispnee de naturã digestivã, hiperventilaþie, 
prin spondilartrozã cervicalã. hipocapnie . Ionograma: Na si Cl crescute, Ca scãzut, K, Mg 
Tetanie. Prezentã marcatã ºi Fe în limite normale. Marcatã acidozã metabolicã cu 
acidoza respiratorie, cu uºoarã alkaloza respiratorie, hipovolemie, fragilitate capilarã, 
acidozã metabolicã, hipo- astenie cronicã. 
potasemie, hipomagneziemie. Transaminaze crescute, colesterol, trigliceride -valori 
Energetic creºterea activitãþii normale. Nivel energetic redus la nivelul centrelor 4-7, mai 
la nivelul centrelor 4-7: cardiac, ales la nivelul centrului frontal.
faringolaringeal, frontal ºi DDFAO indicã ecografie abdominalã, teste hepatice ºi 
vertex . iniþierea tratamentului dispepsiei.

Sinteza examinãrii: risc 
crescut la nivel neurologic( 60 ) Tratament:
dat de stres, cu creºterea 1. dietã conform schemei individuale stabilite, renunþare 
presiunii intracraniene ºi la fumat, hidratare corespunzãtoare
consecinþe în funþionarea 2. Regalen 2 x 7 pic / zi , Probiosan 2 x 1 tb/zi 3 sãpt/luna, 
întregului organism. timp de 2 luni. Reevaluare dupã 2 luni.

Tratament :
1 . regim alimentar stabilit de DDFAO CONCLUZIE:
2. King Kong 2 x 5 pic /zi, Vironal 2 x 7pic./zi 3 

sãptãmâni/lunã, pentru echilibrare energeticã ºi metabolicã. Tendinþa actualã în medicinã este abordarea holisticã a 
pacientului. ESG oferã un ajutor preþios medicului în 

CAZUL 2: E .R., sex F, 26 ani, asistent marketing, aceastã direcþie iar asocierea în terapie a produselor din 
fumãtoare, se prezintã pentru dureri în epigastru, balonãri, gama ENERGY completeazã în mod fericit calea spre 
tahicardie . prevenþie, regenerare ºi menþinerea sau redobîndirea stãrii 

Examinarea ESG pune în evidenþã hipoaldosteronism, de sãnãtate pentru o perioadã cât mai lungã. 
reducerea serotoninei, hipoexcitabilitate în zona temporalã Pentru cazurile cu sindrom dispeptic funcþional DDFAO 
reflectând o mare emotivitate, decizii luate pe considerente oferã informaþii preþioase care scutesc pacientul de 
emoþionale mai mult decât pe analiza logicã, control redus examinãri numeroase, unele neplãcute sau greu de 
al lobului frontal asupra sistemului limbic, sistem suportat. Terapia cu biorezonanþã aduce ameliorarea 
parasimpatic cranian cu activitate uºor scãzutã iar simptomelor frecvent chiar de la prima þedinþã .
parasimpaticul sacrat  crescut. Ionograma - valori normale, Pentru cazurile de dispepsie organicã DDFAO indicã þintit 
echilibrul acidobazic -valori normale. Nivel energetic uºor investigaþiile ulterioare care sunt necesare pentru 
scãzut la nivelul centrului 6 -frontal confirmarea diagnosticului ºi oferã posibilitatea urmãririi 

evoluþiei pacientului sub tratament.
Tratament: Indicaþiile terapeutice sunt, în general, cu produse din 
- Gynex 3 x 5 pic / zi gama ENERGY, cu care eu lucrez de 5 ani. Sunt produse 
- Korolen 3 x 4 pic /zi 3 sãptãmâni / lunã , timp de 2 luni complexe ce asigurã detoxifierea ºi regenerarea 

consecutive. organismului în mod progresiv , în cadrul sistemului de tip 
"pentagramã". Preparatele acþioneazã atât direct, prin 

CAZUL 3: C.C., sex F, 27 ani , vânzãtoare, fumãtoare, se intermediul plantelor ºi mineralelor combinate pentru a 
prezintã pentru insomnie, nervozitate, ameþeli, dispepsie, obþine un efect sinergic, cât ºi 
parestezii, dismenoree. Dintre AHC reþinem, mama cu indirect, prin bioenergia ºi 
coronaropatie ºi stent Ao- coronarian ºi diabet zaharat tip 2 . bioinformaþia conþinutã, realizând 

Examinarea ESG pune în evidenþã modificãri moderate armonizarea energet icã a 
la nivelul stomacului, colecistului, coledocului, ficatului ºi meridianelor. 
intestinului subþire în sensul unei inflamaþii cronice cu 
hipofuncþie, reflux gastroesofagian, modificãri de flora Dr. Maria Elena Jucan
intestinalã. Risc de alergie digestivã. Stres oxidativ crescut, Tel:0740184757
deficienþã de monooxigenazã (citocrom P 450 ).

Sistem musculo-scheletal: modificãri inflamatorii  la 
nivelul articulaþiilor membrelor ºi coloanei cervicale, mialgii 
cervico-dorsale, hipoexcitabilitate la nivelul membrelor 
superioare.

Sistem endocrin: nivel scãzut al hormonilor sexuali, 
hipoaldosteronism

Aparat urogenital: reducerea filtrãrii renale ºi 
predispoziþie pentru litiazã.. Imunitar: reducerea limfocitelor 
T , B imunoglobulinelor. Neurologic: scãderea serotoninei, 
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BIOTERMAL - SARE DE BAIE · afecþiuni ale sistemului respirator ( rãceli, gripe, astm 
bronºic), 

· sistemului locomotor: (reumatism, artroze, febrã Compoziþie: 
muscularã, fracturi, dureri ale coloanei),Cloruri: 54.800 mg/kg; 

· boli ale tiroidei (datoritã conþinutului de iod), Sodiu (Na): 35.300 mg/kg, 
· varice, eczeme ºi micoze (datoritã conþinutului de sulf). Sulfaþi: 600 mg/kg, Potasiu 
· stabilizeazã starea pacienþilor cu osteoporozã, artrozã (K):420 mg/kg; Magneziu 

ºi artrite(Mg) 250 mg/kg; Calciu 
(Ca): 200 mg/kg; Carbonaþi · are efect relaxant, ajutã la îndepãrtarea oboselii 
200 mg/kg; Microelemente musculare ºi detoxificã organismul.
(Fe, Zn, F, I, Br, Ba, Sr) max Mod de utilizare:
150 mg/kg. Bãi: 1-2 linguri de sare dizolvate într-o vanã de apã caldã 

Este o sare de baie (36  39 °C), bãi de 10  20 de minute, de 1-3 ori pe 
bioenergoinformaþionalã sãptãmânã. Dupã baie sunt recomandate masaje, în 
extrasã din apa termalã de funcþie de afecþiune, cu cremele din Pentagramã (Droserin, 
la Podhajska -Slovacia. Protektin, Artrin, Cytovital, Ruticelit), pentru potenþarea 
A f l a t  l a  1 9 0 0  m e t r i  efectelor specifice ale acestora.

adâncime, izvorul geotermal  - rãmãºiþa unei mãri din Pulverizare în nãri: Ajutã la menþinerea curãþeniei 
perioada terþiarã - este sursa unor efecte binefãcãtoare fiziologice a mucoaselor nazale în special în medii cu 
asupra întregului organism. Compoziþia apei, este unicat în umiditate redusã ºi în medii cu mult praf. Se utilizeazã 
Europa. Studii clinice amãnunþite au dovedit cã în unele soluþie de 1% de sare Biotermal.
afecþiuni prezintã efecte mai profunde decât apa de la Gargarã: Împotriva durerilor de gât se utilizeazã soluþie 
Marea Moartã. de 1% de sare Biotermal (10 g sare la un litru de apã)

Recomandãri: Inhalaþii: Pentru eliberarea cãilor respiratorii superioare, 
Bãile cu aceastã sare sunt foarte eficiente ca tratament într-un litru de apã fierbinte se pun10 g de sare Biotermal ºi 

adjuvant în: se inhaleazã aburii 10 - 15 minute.

SKELETIN gingiilor. Ajutã în tratamentul bolilor de ochi, apãrã cãile 
respiratorii de infecþii.

 Colagenul hidrolizat: Colagenul este cea mai Compoziþie: extract din cartilaj 
importantã proteinã structuralã din organism, consolideazã de sepia, colagen hidrolizat, ulei de 
ºi susþine tesuturile, sistemul osos, dantura ºi ligamentele. peºte, extract de urzicã, extract de 
În plus, este responsabil pentru formarea straturilor de þesut mãceºe, lecitinã din soia, ulei din 
care susþin pielea ºi organele interne.soia, cearã de albine, sulfat de 

Urzica ( Urticae herba): Plantã medicinalã traditionalã mangan.
utilizatã pentru proprietãþile sale calmante, antiinflamatoare, Extractul din cartilaj de sepia: 
antianemice, hemostatice, antidiabetice, diuretice ºi Diversele specii de sepia existã pe 
colagoge. Este bogatã în vitamine (B, K, E ºi C) ºi minerale Terra de peste 400 de milioane de 
(Si, Fe, Ca, Mg etc).ani, având o morfologie nemodi-

Mãceºul: (Rosa canina): Joacã un rol important în ficatã. Au un sistem imunitar puternic 
oxireducerile biologice ºi în respiraþia celularã. Datoritã ºi eficient. Organismul lor este lipsit 
vitaminelor din compoziþie (A, B1, B2, C ºi P) au de oase, fiind constituit doar din 
proprietatea de a scãrea permeabilitatea ºi fragilitatea cartilaje. Acestea conþin o proteinã 
capilarelor ºi. ce inhibã dezvoltarea reþelei 

Datoritã compoziþiei, Skeletin Este o excelentã sursã sanguine care asigurã nutriþia 
de proteine ºi minerale naturaletumorilor deci, proliferarea lor. Glucidele din cartilajul de 

sepia au efect imunomodulator ºi antiinflamator, având o Recomandãri:
compatibilitate mãritã cu organismul uman faþã de extrasele ·afecþiunile sistemului osos (osteoporozã, artrozã, 
din cartilajele altor specii de animale. durerile articulare, reumatism, lumbago etc);

Uleiul de peºte este cea mai importantã sursã naturalã ·rahitism, tulburãri de creºtere la copii;
dintr-o serie de acizi graºi nesaturaþi ºi de vitaminele A ºi D. ·regenerarea osoasã dupã fracturi sau intervenþii 

- Acizii esenþiali graºi au un rol important în multe procese chirurgicale;
vitale din corpul omenesc. Contribuie la reglarea tensiunii ·inhibitor al angiogenezei (proces ce intervine în 
arteriale reduc vâscozitatea sângelui, influenþeazã sistemul creºterea ºi evoluþia tumorilor canceroase);
de autoprotecþie a organismului ºi ajutã la metabolizarea ·antiinflamator, datorat mucopolizaharidelor ºi 
grãsimilor. proteinelor speciale din compoziþie;

- Vitamina D contribuie la asimilarea calciului ºi fosforului ·previne accidentãrile la sportivi, întãreºte sistemul 
din intestin ºi este indispensabilã pentru funcþionarea locomotor. 
normalã a sistemului nervos ºi muscular. Mod de administrare:

- Vitamina A mãreºte rezistenþa organismului, fortificã Adulþi: 1-3 capsule / zi; copii 3-12 ani 1 capsulã / zi. Nu 
sistemul osos, menþine troficitatea pielii, pãrului, danturii ºi se recomandã copiilor sub 3 ani 
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PERALGIN acþiune nutritivã. Acþioneazã ca imunostimulator, 
antioxidant, bacteriostatic (pneumococ, streptococ etc), 
antiinflamator, hipocolesterolemiant, îmbunãtãþeºte funcþia Compoziþie: 
pulmonarã, hepaticã ºi renalã. 

Ulei de soia, ulei de susan sãlbatic (perilla frutescens) 
S â m b u r i  d e  sãmânþã, extract de susan sãlbatic (perilla frutescens) 

struguri:  Au efect frunzã,magneziu, ulei de limba mielului (borago officinalis), 
detoxifiant ºi antioxidant extract de ciupercã chinezeascã (cordyceps), extract din 
( f i i n d  b o g a t  î n  seminþe de struguri, extract din rãdãcinã de valerianã 
flavonoide), regleazã (Valeriana officinalis), cearã de albine, lecitinã.
metabolismul. Întãreºte 
sistemul cardiovascular 

Susanul sãlbatic (Perilla frutescens): este o plantã 
ºi stimuleazã circulaþia 

medicinalã din China, care are ca efect principal reducerea 
perifericã la nivelul 

frecvenþei ºi intensitãþii crizelor de alergie.
membrelor inferioare.

Magneziul este un mineral cu efecte de regenerare 
R ã d ã c i n ã  d e  

celularã, echilibrant psihic, antidepresiv ºi uºor sedativ, 
valerianã (Valeriana 

drenor  hepat ic ,  an t i sep t ic  in te rn  º i  ex te rn ,  
officinalis) Are acþiune 

hipercolesteromiant ºi anti aterosclerotic. Are un rol 
c a l m a n t ã  a s u p r a  

important în menþinerea constantã a concentraþiei calciului 
sistemului nervos, fiind  

din sânge, fiind eficient  în susþinerea tratamentelor 
uºor sedative. Are 

afecþiunilor osoase. Este indicat în caz de îmbãtrânire a 
efecte antispastice ºi diminueazã secreþiile gastrice.

þesuturilor, în astenii, insomnii rebele, în afecþiuni 
Recomandãri:

respiratorii, tuberculozã, alergii, nevrite ºi polinevrite, 
· întãreºte ºi armonizeazã sistemul autoimun, tulburãri digestive, constipatii, afecþiuni ulceroase, colici 
· reduce frecvenþa ºi simptomatologia crizelor de abdominale, litiazã renalã, colici renale, gutã, aritmii 

alergie,cardiace ºi infarct miocardic.
· eficient ºi în cazuri de eczeme, urticarii ºi prurit,Limba mielului (Borago officinalis) are acþiune 
· util în tratarea tulburãrilor hormonale (sindromului antiinflamatoare, laxativã ºi sedativã. Este eficient în 

premenstrual, bufeurilor din perioada climaxului) ºi afecþiuni respiratorii, ulcer gastric sau duodenal, inflamaþii 
migrenelor. ale cãilor urinare, în reumatism având ºi virtuþii antioxidante. 

· asociat cu Korolen sau Stimaral este un adjuvant în Ajutã în tratamentul eczemei atopice ºi acneei, menþine un 
tratarea neurasteniilor, nevrozelor ºi depresiilor. nivel adecvat al colesterolului, atenueazã tensiunile 

premenstruale ºi protejeazã împotriva îmbolnãvirilor Mod de administrare:
cardio-vasculare. Adulþi: 1-3 capsule / zi; copii 3-12 ani 1 capsulã / zi. Nu se 

recomandã copiilor sub 3 ani.Cordyceps mycelium: face parte din categoria 
ciupercilor, este foarte bogatã în compuºi biologic -activi cu 
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Detoxifierea - o necesitate!!! obosealã, farã a da importanþã depuraþiei. Dacã nu sunt 
eliminate toxinele din organism, nici cele mai performante 
metode de tratament nu oferã un efect durabil. Faceþi curat în casã o datã pe 

Soluþia este cura periodicã de detoxifiere. sãptãmânã, dar când "aþi fãcut 
Detoxifierea se face la fiecare schimbare de sezon sau curãþenie" ultima datã în 
cel puþin la interval de 6 luni, toamna ºi primãvara. propriul organism? Ceea ce veþi 

Pentru eliminarea deºeurilor ºi toxinelor din organism citi în continuare poate nu o sã 
este bine sã adoptaþi câteva reguli simple pe o perioadã de vã placã, dar este o realitate de 
7-14 zile:care trebuie sã fim conºtienþi ºi 

· Nu consumaþi alimente prãjite, conservate sau afumate, care trebuie sã ne îngrijoreze. 
carne ºi mezeluri;Depuneri pe limbã, miros ºi gust 

· Evitaþi, pe cât posibil, alimentele care conþin E-uri: neplãcut în gurã, dureri de cap, 
coloranþi, conservanþi ºi amelioratori; ameþeli, somnolenþã, apatie, 

· Înlocuiþi dulciurile cu fructe, zahãrul cu miere;obosealã, scãderea energiei, 
gânduri sumbre, iritabilitate, · Eliminaþi fãinoasele albe, consumaþi cereale, pâine 
tensiune ridicatã, digestie proastã, integralã, legume proaspete ºi proteine vegetale (soia, 
balonãri, probleme digestive... Vã ciuperci); 
sunt cunoscute aceste simptome? · Consumaþi cel puþin 2 litri de apã pe zi; 

M e d i u l  a m b i a n t  e s t e  · Nu consumaþi alcool ºi bãuturi rãcoritoare sintetice, 
supraîncãrcat de substanþe toxice consumaþi multe sucuri naturale ºi ceaiuri din plante. 
ca: pesticide, îngrãºãminte, Pentru energizare consumaþi ceai verde în locul cafelei; 

produse petrolifere etc., care pãtrund în organism prin aerul · Consumaþi lactate proaspete: iaurt, sana, chefir. 
inspirat, prin mâncare ºi apã. Chiar ºi corpul nostru produce Studiaþi eticheta: pe cât posibil sã nu conþinã E-uri, 
deºeuri metabolice toxice care trebuiesc eliminate pentru a coloranþi ºi conservanþi;
ne menþine sãnãtatea ºi forþa vitalã. Corpul hrãnit corect ºi · Pentru detoxifierea vezicii biliare ºi a ficatului, beþi în 
sãnãtos eliminã în mod natural aceste toxine prin plãmâni, fiecare dimineaþã pe stomacul gol: 1 lingurã de ulei de 
piele, rinichi ºi intestinul gros (colon). Din nefericire, cu mãsline (extra-virgin) amestecat cu puþin suc de lãmâie 
timpul, ca urmare a bolilor, obiceiurilor alimentare greºite, (apoi staþi 20-30 minute culcat pe partea dreaptã); 
nesãnãtoase ºi a altor factori, depuraþia organismului 

· Exerciþiile fizice, mersul pe jos stimuleazã acþiunea 
încetineºte ºi toxinele se acumuleazã. 

sistemului cardiovascular ºi procesele metabolice în 
În intestin au loc procese de putrefactie ºi fermentaþie, organism, intensificând funcþiile naturale de detoxifiere;

ambele procese dãuneazã organismului. Chirurgii au 
· Încercaþi cel putin o zi pe sãptãmânã sã mâncaþi numai 

constatat cã 70% din intestinele operate au depuneri 
"hranã vie"( nu consumaþi mâncare gãtitã ci numai 

pietrificate, paraziþi ºi mucegai. Sunt ca un horn de sobã ce 
alimente nutritive în stare naturalã: fructe, legume, 

necesitã curãþire totalã. 
sucuri naturale, cereale integrale, apã, ceaiuri etc. 

Colonul este organul-cheie al sistemului digestiv în Dacã doriþi o detoxifiere mai profundã consumaþi  
depuraþia organismului, are ºi un rol important în absorbþia "hranã vie" 5-7 zile.
fluidelor ºi a vitaminelor esenþiale. Când funcþiile lui se 

Pentru efecte maxime completaþi aceste recomandãri 
deregleazã sau se încetinesc, se reduce nu numai 

cu produse naturiste special create pentru eliminarea 
capacitatea de a elimina rezidurile, dar se reprimã ºi mediul 

toxinelor (din gama Energy cele mai bune efecte de 
normal de bacterii. Acest fenomen se numeºte "dysbiosis" 

detoxifiere le au Regalen, Renol ºi Probiosan )
ºi, dacã nu se iau mãsuri, se deregleazã digestia ºi apar sau 

Corpul nostru este casa sufletului nostru ºi meritã se agreaveazã multe probleme de sãnãtate: afecþiuni ale 
mai multã grijã decât maºina sau locuinþa. Începeþi stomacului, afecþiuni tiroidiene, hepatice, cardiace, 
chiar de astãzi sã acordaþi atenþia pe care o meritã acest pulmonare, renale, boli ale vezicii urinare ºi ale prostatei. 
trup “fragil” de care veþi avea nevoie toatã viaþa!

Experienþa medicilor aratã, cã este greu de tratat o 
afecþiune cronicã, însoþitã de dureri, tensiune sporitã, 
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Toamna 2007

RECOMANDÃRI DE SEZON: TOAMNA

Sãnãtatea depinde, în mare mãsurã, de obiceiurile ºi 
deprinderile care formeazã stilul nostru de viaþã - adicã de 
ceea ce mâncãm, câtã miºcare fizicã facem, cât alcool bem 
sau câte þigãri fumãm... ºi, nu în ultimul rând, de calitatea 
relaþiilor noastre sociale. 

Pentru a veni în spijinul celor care doresc sã fie mereu în 
formã, respectiv  pentru a preveni apariþia unor afecþiuni 
sezoniere  sau a celor care doresc sã-ºi  îmbunãtãþeascã 
sãnãtatea vã recomandãm  o schemã care poate fi aplicatã 
în funcþie de necesitãþile personale:

· Septembrie: VIRONAL, GYNEX, STIMARAL, 
PERALGIN, DROSERIN (cremã)

· Octombrie: GYNEX, STIMARAL, KING- KONG, 
GREPOFIT, SKELETIN 

· Noiembrie: RENOL, PROBIOSAN, DRAGS IMUN, 
CELITIN, ARTRIN (cremã)
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PREMII DE VACANÞÃ!

Pentru a rãsplãti eforturile distribuitorilor activi, în aºteptarea 
sezonului estival 2008 conducerea Sc Lignum Vitae a gândit 
un nou sistem de premiere, care se va aplica în paralel cu 
plata bonusurilor în bani (adicã suplimentar, nu în loc de 
acestea): 

- Colaboratorii cu rezultate constante vor fi rãsplãtiþi cu  
sejururi pentru douã persoane în strãinãtate.   
- Destinaþiile vor fi staþiuni din þãrile: Grecia, Tunisia, 
Croaþia sau Ungaria. 
-  Vacanþele vor fi oferite în perioada mai  octombrie 2008
- Biletele pentru aceste excursii vor include cazare, 
demipensiune ºi transport.

Calificãrile pentru aceste premii încep în luna septembrie 
2007 ºi se terminã la data de 01. iunie 2008.

Pentru a beneficia de aceste oferte turistice, distribuitorul va 
trebui sã îndeplineascã urmãtoarele criterii:

 1) În perioada 01. septembrie 2007  01. iunie 2008 ( 9 
luni), sã realizeze cumpãrãturi personale de minim 
5000 RON net (fãrã TVA), 5.950 RON brut (cu TVA 
inclus), LUNAR, minim 6 luni. (adicã cel puþin 6 luni din 9 
posibile).
 2) Sã aibã vânzãri personale în toate cele 9 luni ale 
perioadei de calificare
 3) Sã-ºi urmãreascã propriile rulaje ºi sã anunþe 
conducerea firmei în cazul în care este aproape de 
realizarea calificãrii ( dupã 4 luni de criterii realizate).
 4) Oferta este valabilã o singurã datã pentru un 
distibuitor, la prima calificare a acestuia.
   Dorim sã fie cât mai mulþi beneficiari ai acestei oferte, 
sperãm tentante prin care dorim sã încurajãm vânzãrile 
personale. 

VÃ URÃM MULT SUCCES!

CLUBURI LIGNUM VITAE – ENERGY 
ÎN ROMÂNIA

Bucureºti: DG Comixt srl, pers. contact: Luminiþa Jecu, 
str: lt. Av. ªerban Petrescu nr: 10, 
Tel: 0723 141506; 0742 086670
Cluj-Napoca: Centrul Medical Elmavital, 
str. Progresului (Ioan Alexandru) nr. 16, cart. Mãrãºti, 
Tel: 0264 460815 
Târgu Mureº: Orosz Marioara, str. Rozelor, nr 7, 
Tel: 0265 213702
Iaºi: Akrosistem srl, str. Dacia nr. 21
persoane de contact: dr. Silvia Vasile: tel: 0744 365696; 
Silviu Vasile tel: 0722345243
Miercurea Ciuc: Centrul Medical „Egészség, Biztonság” 
str: Braºovului, nr: 43, pers. de contact: dr. Guzrány Ferenc 
telefon: 0266 372186; 0721 362891
Zalãu: Hobby Prest srl; tel: 0740 277 651
pers. de contact: Ilea Florentina

   Alþi distribuitori Lignum Vitae

Alba Iulia: dr. Paraschiv Iunia, tel: 0258  819372
Arad: AF D. Aum Sf. Gheorghe, tel: 0257 264162, 
0744 803079
Bacãu: dr. Druþu Teodora, tel: 0744543940
Baia Mare: AF Szabo Valeria; tel: 0744 318858 
Comãneºti – Bacãu: Artcom srl; tel: 0234 374348
Dej: dr. Andrieº Simona; tel: 0722 316542
Deva: Plitea Maria Victoria, tel: 0723 121380
Galaþi: Scarlat Marlena; tel: 0740 030052
Satu Mare: 
- dr. Vörös Gabriella; tel: 0740688716
- Balla Enikõ; tel: 0744 276104
Sibiu: dr. Pater Rodica; tel: 0742 320242
Suceava: 
   - dr. ªindilariu Lidia; tel: 0230 520686
   - ªerban Maria; tel: 0744 544243
Timiºoara: dr. Spãtariu Dan Sorin; tel: 0740 151831
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SC LIGNUM VITAE SRL  Importator ºi distribuitor unic ENERGY. Centru de distribuþie:
400159 Cluj – Napoca, str. Argeº; nr: 26; Tel/fax: 0264 – 430227 ; E-mail: energyro@xnet.ro; Web: www.energy.sk 

STRUGURII

Viþa de vie este un dar binecuvântat al pãmîntului. Primul viticultor al omenirii este 
considerat Noe,  personajul biblic, care, dupã încetarea potopului ºi retragerea apelor, a 
cultivat viþã de vie. Cunoºtinþele legate de tratamentele cu struguri - ampeloterapie - 
dateazã din timpul grecilor antici.  Atleþii greci se hrãneau la antrenamente numai cu 
struguri, iar cîntãreþii foloseau cura cu struguri pentru întreþinerea vocii.

Rãcoritori, uºor digerabili, hrãnitori, strugurii au fost apreciaþi dintotdeauna pentru 
calitãþile lor alimentare, dar ºi pentru virtuþile curative. Sucul de struguri (mustul 
nefermentat) este considerat un fel de “lapte vegetal”.

Utilizãrile pot fi dintre cele mai variate: de la folosirea în alimentaþie a strugurilor, 
mustului, vinului sau a uleiului extras din sîmburi, pînã la preparate de uz extern (loþiuni cosmetice 

pentru îngrijirea tenului, cataplasme, comprese).

Atât strugurii, cât ºi sucul de struguri au efect laxativ, diuretic, stimuleazã secreþia 
biliarã, digestia, peristaltismul intestinal ºi ajutã la eliminarea toxinelor din organism. 

Pot fi utilizaþi cu success în tratamentul, dar ºi profilaxia urmãtoarelor afecþiuni: 
constipaþie, tulburãri digestive, afecþiuni biliare, boli hepatice, afecþiuni ale aparatului 
urinar, afecþiuni renale grave, retenþie de lichid în þesuturi, diabet, convalescenþã, 
astenie, anemii, forme uºoare de hipertensiune, profilaxia hipercolesterolemiei ºi a 
afecþiunilor cardiovasculare, stãri febrile, obezitate, boli infecþioase. 

Extrasul de sâmburi de struguri  este una dintre componentele principale  ale 
produsului  PERALGIN 

Louis Pasteur, un mare savant, afirma: “Vinul este cea mai igienicã ºi mai 
sãnãtoasã dintre bãuturi” - utilizat cu moderaþie.
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