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Magnez uczestniczy w około 600 różnych 
procesach biochemicznych w naszym organiź-
mie, więc jego niedobór ma bardzo poważne i 
niekorzystne konsekwencje dla naszego zdro-
wia. Najczęstszymi chorobami związanymi z 
przewlekłymi niedoborami magnezu są choro-
by układu krążenia (nadciśnienie, miażdżyca, 
choroba niedokrwienna serca) oraz cukrzyca 
typu drugiego. Znaczenie magnezu dla zdrowia 
człowieka często podkreślał nieżyjący już pro-
fesor medycyny Julian Aleksandrowicz, który 
był światowej sławy hematologiem i autorem 
popularnej do dzisiaj książki: ”Nie ma nieule-
czalnie chorych”. Uważał on, że niedobór tego 
pierwiastka w organizmie może być przyczyną 
nowotworów, szczególnie nowotworów złośli-
wych krwi (białaczek). Poglądy profesora Alek-
sandrowicza zainspirowały powstanie Polskie-
go Towarzystwa Magnezologicznego imienia 
Juliana Aleksandrowicza.

Niski poziom magnezu w organizmie 
objawia się (oprócz znaczenia dla rozwo-
ju przewlekłych chorób):

- skurczami mięśni nóg, najczęściej łydek,
- drganiem powiek,
- uczuciem drętwienia i mrowienia kończyn,
- brakiem apetytu, 
- ciągłym zmęczeniem, 
- bólami głowy i migrenami,
- wysokim ciśnieniem 

tętniczym, arytmią, bólami 
wieńcowymi serca,

- insulinoopornością.
Większość populacji 

USA i Polski oraz wielu 
innych krajów cierpi na 
niedobór magnezu, co jest 
związane z:

- złym wchłanianiem z 
przewodu pokarmowego, 
które jest uzależnione od 
ogólnego stanu zdrowia, 
brania leków recepturowych 
i upośledzone jest przez alkohol, kawę i kwas 
fosforowy w napojach gazowanych, 

- małym spożyciem zielonych warzyw (ma-
gnez jest składnikiem chlorofilu nadającego zie-
lony kolor roślinom) i dużym spożyciem prze-
tworzonego jedzenia,

- stresem emocjonalnym i brakiem snu,
- spożywcze produkty roślinne są w dzisiej-

szych czasach uprawiane najczęściej na glebie 
zawierającej za małą ilość magnezu i innych 
minerałów,

- zażywanie leków recepturowych (leki mo-
czopędne i obniżające ilość kwasu solnego w 
żołądku) powoduje często niedobory magnezu.

Z powodu problemów, jakie mogą wyni-
kać z braku wystarczających ilości magnezu 
w organiźmie, u bardzo wielu osób wskazane 
jest przyjmowanie go w formie suplementu.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów 
produktów zawierających magnez i podczas 
zakupu tego typu suplementu należy zwracać 
uwagę na formę magnezu w produkcie, czyli w 
jakim połączeniu chemicznym magnez w nim 
występuje. Magnez nie wchłania się z przewodu 
pokarmowego jako metal i potrzebne jest połą-
czenie go w tym celu z grupą chemiczną. Najła-
twiejszy i najtańszy w produkcji jest tlenek ma-
gnezu, który jest najgorszym rodzajem spośród 
suplementów z magnezem, ponieważ źle się 
wchłania z przewodu pokarmowego. Ta forma 
magnezu również obniża kwasowość żołądka, 
co u wielu osób może upośledzać trawienie biał-
ka. Tlenku magnezu najlepiej jest więc unikać i 
w tym celu dobrze jest sprawdzić skład suple-
mentu z magnezem, który mamy zamiar kupić. 

Do najbardziej biodostępnych i najlepiej 
wchłaniających się z przewodu pokarmowego 
form magnezu należą:

- glicynian magnezu używany najczęściej w 
stanach lękowych, depresji i bezsenności,

- jabłczan magnezu, który dobrze wchłania 
się z przewodu pokarmowego, rzadko powo-
dując biegunkę i jest najczęściej stosowany w 
fibromialgii oraz w zespole przewlekłego zmę-
czenia,

- taurynian magnezu, który stosowany jest 
najczęściej przy nadciśnieniu tętniczym i w celu 
regulowania poziomu glukozy we krwi,

- chlorek magnezu, który dostępny jest w 
formie soli do kąpieli, oleju magnezowego na 
skórę lub rzadziej w kapsułkach i używany jest 
najczęściej w celu relaksacji napiętych bole-
snych mięśni (używany zewnętrznie) lub na 
zgagę i zatwardzenia (doustnie),

- cytrynian magnezu będący jednym z 
najbardziej popularnych suplementów z ma-
gnezem, dobrze wchłaniający się z przewodu 
pokarmowego i w większych dawkach powo-
dujący biegunkę (dlatego jest stosowany przy 
zatwardzeniach),

- asparginian magnezu używany w skłonno-
ści (nadwrażliwości) mięśni szkieletowych do 
bolesnych skurczów.

Suplement diety 
B2Mag (Broad Spectrum Magnesium)

Jest suplementem magnezu, który jest źró-
dłem aż pięciu jego połączeń mających bardzo 

dobrą dostępność bio-
logiczną dla naszego 
organizmu. Produkt 
zawiera cytrynian, 
taurynian, jabłczan, 
glicynian oraz aspar-
ginian magnezu. Su-
plement magnezu 
mający tak szerokie 
spektrum ma bardzo 
wszechstronne dzia-
łanie wspomagające 
nasz organizm.

Jest tylko jeden rodzaj magnezu, który do-
brze przenika przez barierę krew-mózg. Jest 
to treonian magnezu (kwas treonowy powstaje 
w organizmie z witaminy C) - związek magnezu 
najbardziej ze wszystkich dostępny biologicz-
nie, bardzo dobrze wchłaniający się z przewo-
du pokarmowego, niepowodujący biegunek 
oraz najlepiej ze wszystkich rodzajów magnezu 
przenikający do komórek i struktur komórko-
wych. Jego stosowanie ma dlatego najlepszy ze 
wszystkich suplemetów z magnezem wpływ na 
pracę mózgu i największe korzyści objawiają-
ce się lepszą pamięcią, dobrym nastrojem, głę-
bokim i dającym dobry odpoczynek snem oraz 
zdrowiem emocjonalnym i psychicznym. Pro-
blemy z pamięcią u osób młodych nie wynikają 
najczęściej z rozwoju demencji lub problemów 
z krążeniem mózgowym. Ich przyczyną jest 
prawie zawsze niedobór magnezu i zażywanie 
produktu z treonianem magnezu przenikającym 
łatwo do komórek nerwowych mózgu przynosi 
najlepsze rezultaty. 

Źródłem treonianu magnezu jest nasz suple-
ment SmartB2Mag

 

 

B2Mag i Smart B2Mag nabyć można w zie-
lonych aptekach natury, Back To ature, Inc., w 
Chicago i Arlington Height lub online: www.
powrotdonatury.com

ODCHUDZANIE DLA KAŻDEGO  
I W KAŻDEJ PORZE ROKU

Forskolin Fat-Loss Diet: Forskolin to ekstrakt pocho-
dzący z rośliny Coleus forskohlii. Na-
ukowcy odkryli, że Forskolin sprzyja 
rozkładowi tłuszczu zmagazynowanego 
w organizmie. Mówiąc bardziej tech-
nicznie, Forskolin zwiększa poziom en-
zymu zwanego cyklazą adenylanową, 
który zwiększa zawartość związku zwa-
nego cyklicznym AMP w komórkach 
tłuszczowych, a tym samym aktywuje 
wrażliwą na hormony lipazę do uwal-
niania kwasów tłuszczowych z tkanki 
tłuszczowej. Liczne badania naukowe 
sugerują, że Forskolin może promować 
zdrową utratę wagi. W połączeniu z roz-

sądną dietą i planem ćwiczeń, Forskolin może pomóc w re-
dukcji tkanki tłuszczowej i ogólnej optymalizacji składu ciała.

Stored-Fat Belly Burner wywołuje 
podniecenie w świecie wspieranej kli-
nicznie technologii utraty wagi ciała. Za-
częło się to w 2015 roku, kiedy doktor Ju-
lien Cases i czterech innych naukowców 
opublikowali wyniki swoich badań w 
prestiżowym czasopiśmie medycznym. 
Aktywna substancja zawarta w prepara-
cie – Sinetrol – okazała się w wyraźny 
sposób zmniejszać tłuszcz brzuszny, talię 
i obwód bioder w porównaniu do grupy 
kontrolnej otrzymującej placebo. Sinetrol 
działa poprzez pobudzenie lipolizy, czyli 
procesu spalania trójglicerydów zgroma-
dzonych w Twoich komórkach, co prowadzi do redukcji tłusz-
czu całkowitego w organizmie. W kombinacji z wyciągiem ze 
skórek z pomarańczy, cytryn i mandarynek oraz razem z ole-
jem z siemienia lnianego, ta niezwykła formuła pomagająca 
kontrolować wagę ciała zawiera również kompleks Bioperine 
pomagający w lepszym wchłanianiu produktu.

VO2 Max Performance Fat Burner 
jest preparatem, który zawiera substancę 
aktywną o nazwie KSM-66, która okazała 
się zwiększać wskaźnik VO2 Max u ko-
biet sportowców. VO2 Max jesk wskaź-
nikiem wydolności fizycznej i pokazuje, 
jak dobrze nasz organizm zużywa tlen 
podczas forsownych ćwiczeń. Produkt 
ten wspiera kobiece 
ciało i potężnie po-
prawia wydolność 
fizyczną na cztery 
sposoby: zwiększe-
nie termogenezy, 
metabolizmu, zopty-

malizowanie wytrzymałości oraz walkę 
ze zmęczeniem. 

Keto-Karma Burn Fat Red to wie-
loskładnikowa formuła o przedłużonym 
działaniu zaprojektowana w celu wspie-
rania metabolizmu podczas stosowania 
diety ketogenicznej i jednocześnie sty-
mulowania termogenezy w celu zwiększenia efektu spalania 
tłuszczu.

W zielonych aptekach natury, Back To Nature, Inc.przy 
powołaniu się na to ogłoszenie, otrzymasz 10% zniżki na 
wszystkie preparaty firmy Irwin Naturals® Zapraszamy!

OD PONAD 20 LAT FIRMA IRWIN NATURALS®  
OPRACOWUJE NAJLEPSZE W SWOJEJ KLASIE  

SUPLEMENTY, KTÓRE OEJMUJĄ SZEROKIE SPEKTRUM POTRZEB 
ZDROWOTNYCH KAŻDEGO CZŁOWIEKA.

NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ PODCZAS 
WYBORU SUPLEMENTU Z MAGNEZEM?
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Przewód pokarmowy dorosłego 
człowieka ma powierzchnię wielkości 
kortu tenisowego i ciągnie się na dłu-
gości około dziesięciu metrów od po-
czątku do jego końca. Zamieszkuje go 
10 razy więcej bakterii, grzybów, wi-
rusów (oraz mikroorganizmów, które 
nie zostały jeszcze sklasyfikowane) niż 
wynosi ilość wszystkich komórek or-
ganizmu człowieka. Co najmniej 85% 
tego mikrobionu musi stanowić pra-
widłowa flora, ponieważ tylko wtedy 
jest ona w stanie kontrolować wpływ 
na zdrowie szkodliwych mikroorgani-
zmów występujących w przewodzie 
pokarmowym. Podstawową funkcją 
mikrobionu jelitowego jest ochrona 
szczelności błony śluzowej wyście-
lającej przewód pokarmowy. Flora 
jelitowa uczestniczy również 
w trawieniu i we wchłania-
niu pożywienia, produku-
je witaminy (witamina K 
i B12), neurotransmitery 
(serotonina) i pomaga w de-
toksyfikacji (oczyszczaniu) 
organizmu poprzez trawienie 
toksyn w jelitach. Nasz mi-
krobion jelitowy wytwarza 
substancje odpowiedzialne 
za zdrowie innych organów 
naszego ciała (oś mózgowo-
-jelitowa, oś wątrobowo–je-
litowa, oś płucno-jelitowa).

Według doktora Steven’a Gundry 
(kardiologa zabiegowego z wielolet-
nim stażem) i wielu innych lekarzy 
uznających bardzo ważną rolę przewo-
du pokarmowego dla naszego ogólne-
go stanu zdrowia, powinniśmy unikać 
w swojej diecie tak zwanych lektyn, 
które uszkadzają barierę jelitową oraz 
mają niekorzystny wpływ na przyjazną 
naszemu organizmowi florę jelitową. 

Co to są lektyny?
Między naszym organizmem i je-

dzeniem, które spożywamy, zachodzi 
reakcja chemiczna. Jest ona częścią 
genetycznego dziedzictwa. Nawet w 
XXI wieku nasze systemy odporno-
ściowy i trawienny nadal „pamię-
tają” rodzaj jedzenia spożywane-
go przez naszych bardzo odległych 
przodków.

Lektyny są to białka obecne w po-
żywieniu lub na powierzchni patoge-
nów. Zlepiają się one ze ścianą jelit, 
wyściółką naczyń krwionośnych, 
krwią i innymi tkankami.

Za pomocą lektyn organizmy obec-
ne w przyrodzie „przyczepiają” się do 
innych. Wiele zarazków i nawet nasz 

system odpornościowy wykorzystują 
to do swojego funkcjonowania.

To samo dotyczy lektyn wystepują-
cych w pożywieniu. Kiedy spożywa-
my jedzenie zawierające lektyny, które 
są niezgodne z antygenem naszej gru-
py krwi, to te lektyny mogą przyczepić 
się do ściany przewodu pokarmowego 
(dochodzi do konfliktu immunologicz-
nego) i wywołać stan zapalny, a nawet 
przeniknąć przez tkanki jelita i dostać 
się do krwiobiegu.

Nasza dieta wpływa na zdrowie w 
pozytywny lub negatywny sposób i 
branie pod uwagę lektyn jest wyjąt-
kowo ważne.

Uszkodzenie bariery jelitowej 
prowadzi do przeciekania przez bło-

nę śluzową przewodu pokarmowego 
substancji i mikroorganizmów, które 
nie powinny wstecznie dostawać się 
do naszego ciała, tylko powinny być z 
niego wydalone. Dezorganizuje to pra-
widłową funkcję układu odpornościo-
wego, którego 65%-70% 
komórek znajduje się 
bezpośrednio pod błoną 
śluzową jelit. Są one tam 
programowane do wła-
ściwego funkcjonowania 
w odpowiedzi na czynni-
ki środowiskowe wystę-
pujące w jedzeniu. Nie-
prawidłowe substancje 
programują układ odpor-
nościowy w niewłaściwy 
sposób i taki układ immu-
nologiczny atakuje czę-
sto własne tkanki orga-
nizmu, co jest przyczyną 
chorób autoimmunolo-
gicznych (wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego, cho-
roba Leśniowskiego–Cro-
hna, stwardnienie rozsiane, 
choroba Hashimoto, toczeń 
rumieniowaty trzewny, scle-
roderma i wiele innych). Co 

więcej, przecieka-
nie z powrotem do 
organizmu substancji, które powinny 
być z niego wydalone, dezorganizuje 
pracę wszystkich układów i jest waż-
nym czynnikiem szybszego rozwoju 
miażdżycy naczyń krwionośnych oraz 
wielu innych chorób przewlekłych, w 
tym nowotworów. Dlatego określa się 
ten problem jako zespół nieszczelnych 
jelit. Szczególnie niebezpieczne jest 
to, że przez dziurawe jelita wnikają 
do krwiobiegu wspomniane lektyny 
i wchodzą one w konflikt immunolo-
giczny ze wszystkimi tkankami organi-
zmu oraz tworzą krążące we krwi pato-
logiczne kompleksy immunologiczne. 
Jest to konflit podobny do tego, który 
występuje po podaniu komuś transfuzji 

niezgodnej z grupą krwi. 
Oczywiście w przypad-
ku lektyn pokarmowych 
nie ma zazwyczaj bezpo-
średniego zagrożenia ży-
cia, ale jest niekorzystny 
efekt, który kumuluje w 
ciągu długiego czasu. 

Prawidłowe połącze-
nia ścisłe Patogeny Nie-
szczelne jelita

Epokowe odkrycie w 
medycynie, w wyniku 

którego transfuzje krwi wykonuje się 
zgodnie z grupą krwi, wynika z po-
przedzającej go wieloletniej analizy 
konfliktu immunologicznego różnych 
lektyn pokarmowych w zależności 
od grupy krwi. Lektyny specyficznie 

szkodliwe dla grupy krwi B i AB są na 
przykład w mięsie kurczaka. Lektyny 
w pomidorach są szkodliwe dla grupy 
krwi A i B, ale nie są dla grup krwi O i 
AB. To tylko przykłady ze szczegóło-
wej listy lektyn specyficznych dla każ-
dego genotypu, nad czym od lat pracu-
je doktor Peter D’Adamo, kontynuując 
dzieło swojego ojca i innych lekarzy 
zainteresowanych tym tematem od kil-
kuset lat. 

Lektyną uniwersalną dla wszyst-
kich grup jest występujący w pszenicy 
gluten powodujący chorobę trzewną 
- celiakię. Jest nią również białko ry-
cyna z nasion Rącznika pospolitego, 
które jest śmiertelne dla człowieka w 
tak małej dawce jak 1 mg na kilogram 
masy ciała.

Suplementy typu DEFLECT zo-
stały stworzone przez doktora Petera 
D’Adamo w celu dostarczania specy-
ficznych substancji blokujących, któ-
re przyczepiają się do szkodliwych 
lektyn i w ten sposób je neutralizują. 
Stosowanie tych suplementów może 
hamować niekorzystny wpływ lektyn 
na organizm osób z taką grupą krwi, 
dla które suplement został zaprojekto-
wany. Suplementy Deflect pomagają 
kontrolować prawidłową wagę ciała i 
naprawiają wcześniejsze uszkodzenia 
spowodowane lektynami. Kiedy sto-
sujesz suplement Deflect typowy dla 
Twojej grupy krwi, możesz przywrócić 
i utrzymać zdrowie swojego układu 
pokarmowego.

JEŚLI NIE ZNASZ SWOJEJ GRUPY KRWI, ZAPYTAJ W 
ZIELONYCH APTEKACH BACK TO NATURE, W JAKI 

SPOSÓB MOŻESZ JĄ USTALIĆ W CIĄGU 10-U MINUT.

„Wszystkie choroby 
zaczynają się w jelitach.”

(Hipokrates, około 2500 lat temu)



4   Zdrowie, Uroda i ¯ycie

GreenSelenium®
Selen jest niezbędnym dla zdrowia minerałem i według Narodowego 

Instytutu Zdrowia (National Institute of Health – NIH) niedobór selenu 
wywołuje zmiany biochemiczne, które mogą dodatkowo przyczyniać się do 
rozwoju pewnych chorób u osób cierpiących z powodu stresu..

GreenSelenium® to wysoce biodostępna forma mineralnego selenu, 
który jest niezbędny w zapobieganiu chorobom i utrzymaniu dobrego 
zdrowia. Technologia GreenSelenium® zapewnia pierwszy organiczny 
selen wyprodukowany przy użyciu „zielonych” rozpuszczalników oraz 
przyjazny dla środowiska proces eliminujący zanieczyszczenia – co jest tak 
ważne dla współczesnych konsumentów.

Selen to jeden z tak zwanych pierwiastków śladowych. To znaczy, że 
nasze organizm potrzebuje go w niewielkich ilościach. Niemniej – potrzebuje 
i selenu nie może zabraknąć w naszej codziennej diecie.

Selen wspomaga w organizmie procesy produkcji specjalnych białek, 
zwanych enzymami antyoksydacyjnymi, które odgrywają ważną rolę w 
zapobieganiu uszkodzeniom komórek. Pomaga też usuwać wolne rodniki. 
Selen wpływa na prawidłowe działanie tarczycy, ma też znaczenie dla 
odporności organizmu.

Trwają badania nad 
antynowotworowymi właściwościami 
selenu. Prowadzone są także analizy 
znaczenia selenu w profilaktyce 
chorób sercowo-naczyniowych i 
w ochronie naszego ciała przed 
wpływem metali ciężkich i innych 
toksycznych substancji, na których 
działanie jesteśmy narażeni.

Najbogatszym źródłem selenu 
są produkty roślinne, szczególnie 
warzywa. Zawartośc selenu w 
poszczególnych warzywach może 
być różna i zależy od tego, ile było 
tego bierwiastka w glebie, w jakiej 
roślinę wyhodowano.

Niedobór selenu może wystąpić 
u osób z zaburzeniami żołądkowo 
– jelitowymi, które wpływają na 
zdolność organizmu do wchłaniania 
selenu. Takim zaburzeniem jest 
na przykład choroba Crohna. Na 
niedobór selenu mogą być także 
narażone osoby chorujące na 
AIDS, fenyloketonurię, depresję, 
mukowiscydozę, reumatoidalne 
zapalenie stawów, choroby naczyń 
krwionośnych, zapalenie trzustki, 
retinopatię niewydolność nerek. 

NIEDOBÓR SELENU MOŻE Z KOLEI BYĆ PRZYCZYNĄ  
POWAŻNYCH SCHORZEŃ, NP.:

• Choroba Keshan, która rowadzi to do nieprawidłowości mięśnia 
sercowego. Choroba Keshan spowodowała wiele zgonów dzieci w Chinach, 
dopóki nie odkryto jej związku z selenem i dostarczono suplementów selenu.

• Choroba Kashin-Beck, która prowadzi do schorzeń stawów i kości.
• Niedobór selenu u kobiet w ciąży może być przyczyną wrodzonego 

niedorozwoju fizycznego i umysłowego u dzieci.
Jeżeli poszukujesz dobrego suplementu z selenem zapraszamy do naszej 

zielonej apteki natury, Back To Nature, Inc., gdzie możesz kupić suplement 
najwyższej jakości, GreenSelenium®, polecany przez naukowców i lekarzy.

Adaptrin®

BIOPROTECTANT OPARTY NA  
TRADYCYJNEJ MEDYCYNIE TYBETAŃSKIEJ L 

EKARZY BADMAEV OD ROKU 1851
Adaptrin® jest unikalnym wieloskład-

nikowym produktem, sformułowanym na 
zasadach medycyny tybetańskiej (jest on 
wynikiem pracy 5 pokoleń lekarzy ro-
dziny Dr. Badmaev), przeznaczonym do 
regulowania, normalizowania i wspo-
magania układu sercowo naczyniowego i 
odpornościowego u mężczyzn i kobiet, 
stwarzając platformę dla zdrowego życia 
i optymalnego starzenia się.* Adaptrin® 
pomaga ludziom czuć się lepiej i osią-
gnąć lepszą jakość życia.                                                                                                                         

Opierając się na długoletniej tradycji 
żywieniowej i opublikowanych bada-
niach, Adaptrin obniża poziom stre-
su, poprawia pamięć, ogólną energię, 
czujność, sen i promuje zwiększone 
ogólne subiektywne poczucie dobrego 
samopoczucia.

Począwszy od lat 1970-tych do chwi-
li obecnej przeprowadzone były syste-
matyczne badania naukowe nad formułą 
Adaptrin® w Szwajcarii, Danii, Polsce i 
w USA oraz pięć „podwójnie ślepych” 
badań klinicznych przeprowadzonych w 
różnych krajach Europy nad sercowo na-
czyniowym zastosowaniem tej formuły. 
Drętwienie rąk czy nóg to objawy których 
nie należy lekceważyć. Te objawy mogą wska-
zywać na zaczynająca się chorobę tętnic obwodowych, a w szerszym 
znaczeniu chorobę układu krążenia.  

W oparciu o badania przedkliniczne 
i kliniczne, postuluje się obecnie kil-
ka mechanizmów choroby naczyniowo 
sercowej, które Adaptrin® normalzuje, 
np. wzrost progu agregacji płytek krwi, 
podwyższony poziom lipoproteiny ni-
skiej gęstości tzw. „złego cholesterolu” 
(LDL), obniżony poziom tzw. „dobrego 
cholesterolu (HDL) oraz zapobieganie 
peroksydacji lipidów we krwi.  Norma-
lizacja wymienionych mechanizmów ma 
szczególne zastosowanie w zapobiega-
niu chorobie tętnic obwodowych, tech-
nicznie znanej jako PAD. Badania nad 
Adaptrin® również wykazały,  że może 
on działać jako modyfikator reakcji 
biologicznych oraz odpornościowych, 
normalizując odpowiedź organizmu na 
chroniczne zapalenie, które jest przyczy-

ną przedwczesnego starzenia się układu krążenia oraz całego organizmu. 
Ten ostatni mechanizm może szczególnie odnosić się do klinicznych 
korzyści Adaptrin® u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych (PAD), 
biarąc pod uwagę, że choroba sercowo naczyniowa jest coraz częściej 
rozważana jako rezultat chronicznego procesu zapalnego. W podsumo-
waniu, Adaptrin® może zapobiegać stopniowemu pogarszaniu się na-
błonka naczyń krwionośnych co jest uważane za przyczynę postępującej 
choroby sercowo naczyniowej i stwardnienia naczyń krwionośnych. 

Adaptrin® jest dostępny w zielonych aptekach natury, Back To Na-
ture, Inc., w Chicago i Arlington Hts., lub w sklepie internetowym: 

www.powrótdonatury.com
http://www.powrotdonatury.com/product/adaptrin/
Adaptrin® is a registered trademark of Dr. Vladimir Badmaev and 

American Medical Holdings Inc.
*Stwierdzenia te nie były ewaluowane przez Federalna Agencję 

Żywności I Leków. Produkt ten nie jest przeznaczony do leczenia, dia-
gnozowania lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Adaptrin ® oraz GreenSelenium® nabyć można w zielonych aptekach natury, Back To Nature, Inc., w Chicago,
• 5556 W. Belmont Ave., (Belmont/Central), Tel. 773-481-0036 • 5898 S. Archer Ave., (Archer/Central), Tel. 773-582-8568

• Arlington Heights, 56 S. Arlington Hts. Rd., Tel. 847-590-5667
Lub w sklepie internetowym: www.powrotdonatury.com www.powrotdonatury.com/product/greenselenium/

Dr. Vladimir 
Badmaev, MD, PhD
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OCZYŚĆ SWÓJ ORGANIZM WIOSNĄ 
I PRZYGOTUJ KALORYFER NA LATO

Wraz z nadejściem wiosny i cie-
plejszej pogody większość z nas chce 
pozbyć się zbędnych kilogramów na-
gromadzonych zimą. Zaczynamy co-
raz częściej myśleć o nadchodzącym 
lecie. Będzie wtedy szansa pochwalić 
się mięśniami brzucha. Jest często tyl-
ko jeden problem. Mięśnie te ukrywają 
się pod obfitą tkanką tłuszczową i bar-
dzo trudnym zadaniem staje 
się pozbycie „koła zapa-
sowego”. Zarówno w 
przypadku kobiet jak 
i mężczyzn.

Z d e c y d o w a n a 
większość progra-
mów odchudzają-
cych nie przewiduje 
tego, że podczas po-
zbywania się (spa-
lania) tłuszczu po-
jawia się we krwi 
w krótkim czasie 
duża ilość toksyn 
rozpuszczalnych 
w tłuszczach, któ-
re były wcześniej 
odkładane w tkance 
tłuszczowej w celu 
zminimal izowania 
ich trującego wpływu na 
resztę organizmu. Wszystkie 
organy wewnętrzne i przede wszyst-
kim główny narząd detoksyfikacyjny 
organizmu – wątroba - stają się więc 
wtedy przeciążone dużą ilością toksyn, 
co upośledza ich prawidłowe funkcjo-
nowanie. Dlatego połączenie odchu-
dzania organizmu z odpowiednio 

zaplanowanym programem detoksy-
fikacyjnym wspomaga szybkie usu-
wanie toksyn i powoduje, że szybka 
utrata tłuszczu jest bezpieczna dla 
zdrowia.

Detoksyfikacja ułatwia utratę 
wagi ciała również z tego powodu, że 
usuwa z niego substancje przeszka-
dzające w jego właściwym funkcjo-

n o w a n i u . 

Prawidłowa fizjologia i bioche-
mia organizmu są niezbędne do utrzy-
mania niskiej wagi ciała.

Idealnym programem detoksyfika-
cyjnym i jednocześnie odchudzającym 
jest produkt, który zawiera wszystkie 
niezbędne substancje odżywcze ra-

zem z ziołami i innymi składnikami 
wspomagającymi odtruwanie orga-
nizmu. Taki produkt dostarcza rów-
nież odpowiednie odżywianie. Jed-
nym z niewielu programów tego typu 
dostępnych na rynku jest profesjonalny 
suplement diety: 14-dniowy VegeCle-
anse Plus Detox Program.

Wewnątrz opakowania tego produk-
tu znajduje się 28 saszetek z proszkiem 

do przyrządzania 
koktajli oraz 
28 pakietów z 
czterema kap-
sułkami skład-
ników detok-
syfikacyjnych i 
enzymów pro-
teol i tycznych 
pomagających 
w trawieniu 
białek przyj-
mowanych w 
postaci płynnej. 
Zazwyczaj pro-
dukt stosuje się 
w ten sposób, 
że zamiast śnia-
dania wypija się 
koktajl przyrzą-

dzony z proszku 
i czystej wody (saszetka proszku za-
wiera wszystkie niezbędne substancje 
odżywcze oraz składniki odtruwające) 
i zażywa się wtedy również 4 kapsuł-
ki (Amino-D Tox i enzymy Hydroly-
zyme). Podobnie postępuje się wie-
czorem i przyjmuje się ten produkt 
zamiast kolacji. W środku dnia suge-

ruje się lekkostrawny lunch, który na 
przykład może składać się z warzyw i 
mięsa ryby lub indyka. W opakowaniu 
produktu znajduje się broszura, która 
zawiera konkretne propozycje żywie-
niowe, również to, co można jeść na 
śniadanie i kolację w przypadku, gdy-
by koktajl nie nasycił osoby stosującej 
ten program.

 Dlaczego proszek do przyrzą-
dzania koktajlu jest wystarczający 
do zupełnego zastąpienia śniadania 
i kolacji?

Zawiera on odpowiednie ilości 
makroskładników odżywczych (bia-
łek, węglowodanów i tłuszczy). Każ-
da porcja zawiera 17 gram białka w 
celu wspomagania masy mięśniowej 
w czasie stosowania programu detok-
syfikacyjnego i do zasilania enzymów 
wątrobowych, które napędzają proces 
odtruwania. Białko to pochodzi ze 
źródła znanego z minimalnej ilości 
lektyn i bardzo dobrze tolerowane-
go przez zdecydowaną większość lu-
dzi. Jest nim żółty groszek uprawiany 
w Ameryce Północnej. Białko to do-
starcza szerokiego spektrum amino-
kwasów, w tym bardzo ważnych ami-
nokwasów rozgałęzionych. Proszek 
zawiera również wszystkie ważne mi-
nerały oraz witaminy i substancje od-
żywcze wspomagające wszystkie fazy 
detoksyfikacji organizmu. W jego skła-
dzie jest też włóknik wspomagający 
oczyszczanie jelit i wiele ziół promują-
cych optymalną funkcję wątroby.

Tłumaczył Dr. Zygmunt Wójtowiec

Rewelacyjny, 14-dniowy VegeCleanse Plus Detox Program, kupić można  
w zielonych aptekach natury, Back To Nature, Inc.,

Chicago: 5556 W. Belmont Ave., Tel. 773-481-0036,
 5898 S. Archer Ave., Tel. 773-582-8568

i w Arlington Heights: 56 S. Arlington Hts. Rd., Tel. 847-590-5667
lub w sklepie intesrnetowym na stronie: www.powrotdonatury.com
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* Stwierdzenia te nie były ewaluowane przez przez Food and Drug Adminlslration. Produkt ten nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenialub zapobiegania jakiejkolwaiek chorobie.

Recepturowe leki hamujące wydzielanie kwa-
su solnego przez błonę śluzową żołądka należą do 
jednych z najczęściej przepisywanych lekarstw 
oraz są dostępne i często nabywane bez recepty. 
Stosowane są one w przypadku cofania się tre-
ści z żołądka do przełyku, którego objawem jest 
najczęściej zgaga lub uczucie ucisku w klatce 
piersiowej. Jest to tak zwany refluks żołądkowo-
-przełykowy i może być on przyczyną tych nie-
przyjemnych objawów lub nawet ubytków błony 
śluzowej przełyku (przełyk Barret’a), ponieważ 
wyściółka przełyku nie jest (w przeciwieństwie 
do żołądka) przygotowana do kwaśnej treści po-
karmowej o ph poniżej 7.

W ostatnim okresie leki stosowane w celu zo-
bojętnienia kwaśności soku żołądkowego miały 
dużo złej prasy z powodu związku stosowania 
niektórych z nich z rozwojem nowotworów zło-
śliwych (Zantac Cancer Lawsuit). Od lat wiado-
mo również, że używanie leków syntetycznych 
hamujących wydzielanie kwasu solnego w żołądku 
utrudnia trawienie białka (nie pozwala aktywować 
pepsynę) i powoduje też wiele innych działań ubocz- nych. Są to na przy-
kład zaburzenia metabolizmu wapnia i magnezu odpowiedzialne za patologiczne 
odkładanie się wapnia w organizmie oraz niedobór magnezu, który może 
mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Osoby zażywające te 
leki zgłaszają zatwardzenia lub biegunki, problemy ze snem, 
suchość w jamie ustnej, suchość skóry, bóle głowy, szum 
w uszach, katar, problemy przy oddawaniu moczu. W 
poważniejszych przypadkach może dochodzić do roz-
woju pęcherzy skórnych, zaburzeń widzenia, dez-
orientacji, podniecenia, trudności w oddychaniu, 
świszczącego oddechu, ucisku w klatce piersio-
wej, nieregularnej akcji serca, halucynacji, myśli 
samobójczych (Healthline).

Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób 
cierpiących na refluks żołądkowo-przełykowy 
szuka alternatywnych i naturalnych rozwiązań, 
których stosowanie nie powoduje wyżej wymie-
nionych działań ubocznych. Oczekiwaniom tym 
wychodzi na przeciw preparat Heartburn Relief 
(Enzymedica). 

Chroni przełyk przed kwasem * Łagodzi zgagę * 
Odbudowuje wyściółkę żołądka *

Suplement Heartburn Relief stanowi ważny przełom w 
poprawie zdrowie przewodu pokarmowego. Firma Enzymedi-
ca zastosowała dokładnie,naukowo zbadane naturalne podejście do 
sporadycznej zgagi i refluksu i udoskonaliła je przy współpracy z SRQ Bio, 
oddziałem Instytutu Roskamp. Heartburn Relief jest wynikiem szczegółowych 
badań, naukowej precyzji, zapewniającej bezpieczną, natychmiastową, długo-
trwałą ulgę przy tej nieprzyjemnej dolegliwości.

Odkrycie opiera się na połączeniu efektów alginianu, naturalnych czynników 
buforujących i unikalnego ekstraktu roślinnego. Łącznie te składniki działają 
jak bariera i buforują kwas żołądkowy, łagodząc jednocześnie podrażnienia wy-

ściółki przewodu pokarmowego. Efekt bariery jest wytwarzany przez alginian, 
związek z brązowych wodorostów, tworzący żel. Spożyty po posiłku, alginian 

tworzy „tratwę” żelu unoszącą sie na na górze zawartości żołądka. Ten efekt 
mechaniczny pomaga blokować zawartość żołądka przed cofaniem się do prze-

łyku (refluks).
Ponad 14 badań klinicznych wykazało, iż 

to naturalne podejście jest lepsze niż wszelkie 
inne terapie, biorąc pod uwagę bezpieczeń-
stwo i korzyści zdrowote. Efekty są natych-
miastowe i długotrwałe.* Większość konsu-
mentów poczuje ulgę w ciągu kilku sekund i 
bariera może być zachowana w żołądku do 4 
godzin lub więcej dla uzyskania długotrwa-
łych rezultatów. Inną dużą zaletą alginianu 
jest jego doskonały profil bezpieczeństwa. 
Nie zaobserwowano żadnych skutków ubocz-
nych, interakcji z lekami lub toksycznośi.

Heartburn Relief działa tak dobrze, ponie-
waż najczęściej okazjonalna zgaga nie jest 
spowodowana nadmiarem kwasu żołądkowe-
go. Często jest ona wynikiem niecałkowitego 
zamykania się zastawki zwieracza między 

żołądkiem i przełykiem, powodując refluks, tzn., cofanie się do przełyku zawar-
tości żołądka, niestrawionego jedzenia i napojów, żółci, enzymów trawiennych i 

kwasów, powodując podrażnienie i ból. Heartburn Relief dosłownie 
blokuje ten nieprawidłowy proces trawienia, powodując dużą 

ulgę. *
Tym, co odróżnia Heartburn Relief od innych pro-

duktów zawierających alginian, jest to, że naukowcy 
z SRQ Bio opracowali formułę, która wzmacnia ko-

rzyści płynące z alginianu za pomocą naturalnych 
środków buforujących (węglan wapnia, trimety-
loglicyna i karnozyna) dla podwójnych korzyści.

Związki te pomagają neutralizować nadmiar 
kwasu żołądkowego, a także działają na rzecz 
wzmocnienia siły i elastyczności specjalnego 
alginianu stosowanego w Heartburn Relief. Re-
zultatem jest to, że jest bardziej skuteczną masą 

wytwarzaną z mniejszej ilości alginianu. 
Daje to kilka innych korzyści.

· Jedną z nich jest to, że
umożliwia firmie Enzymedica wytwarzać lepiej 

smakującą tabletkę do żucia.
Inne tabletki do żucia zawierające alginian mają pieni-

sty, kredowy smak, którego większość ludzi po prostu nie lubi.
Ostatnim elementem”puzzle” Heartburn Relief jest dodanie specjal-

nego wyciągu z kaktusa opuncja. Wyciąg pochodzi ze spłaszczonych łodyg a nie 
z owoców. Podobny do Aloe Vera w działaniu, ale bez drażniących czynników 
przeczyszczających, ekstrakt opuncji chłodzi i łagodzi podrażnienia wyściółki 
przewodu pokarmowego.*

Tłumaczył Marcin Hencz
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P.: Co to za badanie i na czym się 
opiera? 

To badanie opiera się na reakcji na-
szej skóry na to, co dzieje się w naszym 
organizmie i jakie odczuwamy emocje.

P.: Jest to badanie nieinwazyjne, 
prawda?

Zdecydowanie nieinwazyjne. Wyko-
nywany jest skan dłoni. W ciągu około 5 
minut skanowana jest ręka, która w tym 
czasie jest pod wpływem impulsów elek-
trycznych i badana jest reakcja skóry na 
te bodźce. Nasza skóra różnie przewodzi 
prąd, inaczej reaguje, kiedy dzieją się z nami różne 
rzeczy. To badanie ustala przyczyny problemów, 
z jakimi się borykamy i reakcja skóry te problemy 
oraz ich przyczyny pokazuje. Badanie ustala, co zro-
bić z organizmem, jak się zachować, żeby nie dać 
się wytrącić z równowagi. Żeby wszystkie czynniki 
świadczące o zdrowiu współpracowały ze sobą i nie 
pozwoliły na rozwój problemu zdrowotnego. Jest to 
badanie, które powie pań-
stwu, jak być zdrowym, 
jak być szczęśliwym, jak 
można czuć się dobrze, jak 
nawigować swój organizm 
odpowiednio, żeby unik-
nąć problemów. Tych pro-
blemów może być w tej 
chwili mnóstwo. Wiemy 
o tym. Najpoważniejsze 
mogą być: depresja, smu-
tek, brak nadziei. Myślę, 
że to badanie może pomóc Wam odzyskać nadzieję. 
Dlatego, że można dzięki niemu poznać swój pro-
blem. Nie będzie to rozpoznanie choroby. Będzie to 
ustalenie przyczyny. Na przykład: możecie państwo 
pić brudną wodę i o tym w tej chwili nie wiecie. Mo-
żecie mieć poważne problemy socjalne z ludźmi, z 
którymi macie do czynienia i to Wam rujnuje zdro-
wie. Dlatego istotne jest, że to badanie pokazuje, co 
jest dla Was największym problemem, co powoduje 
niekorzystne zjawiska w życiu. Skóra reaguje wła-
śnie na takie rzeczy, jak zły humor, brudna woda, 

chemikalia w jedzeniu, pasożyty w jelitach, proble-
my z trawieniem, toksyny. Toksyny utrudniają pra-
widłową pracę organizmu. Dlatego, że nie dopusz-
czają własnych, naturalnych substancji chemicznych 
do receptorów – do miejsca ich działania. 

 Mogę wymienić parę przykładów w oparciu o 
setki badań, których wykonałem.

Przychodzi ktoś z problemem braku energii. 
Ostatnio bardzo częsta sytuacja. Jest to mężczyzna w 
wieku około lat czterdziestu, który nie ma libido. Wy-

dawać by się mogło, że prawidłową reakcją powinno 
być wspomaganie u niego produkcji hormonów mę-
skich. Sytuacja okazuje się jednak inna, co pokazało 
badanie. W organizmie tego mężczyzny było bardzo 
dużo toksyn, zanieczyszczeń, które nie dopuszczały 
jego własnych hormonów męskich do receptorów, do 
miejsca ich działania. Mężczyzna ten poprzez detok-
syfikację odzyskał zdrowie – odzyskał libido. 

Inna sytuacja: Osoba przeszła covid, bardzo źle 
się czuje i właściwie nie wie, dlaczego tak jest. W wy-
niku badania okazuje się, że bardzo dużo problemów 
pochodzi z układu krążenia. Układ krążenia produ-
kuje toksyny,”wszędzie go widać w trakcie badania”. 
Osoba ta ma problem z dobrym krążeniem krwi. Uzy-
skuje ona pomoc w postaci suplementów wspierają-
cych ścianę naczyń krwionośnych i zaopatrzenie tka-
nek w krew – poprawiających krążenie. Po krótkim 
okresie suplementacji osoba ta czuła się dużo lepiej i 
była zadowolona z informacji uzyskanych w wyniku 
badania.

Podobna sytuacja ”pocovidowa”. Osoba nie 
może dojść do siebie po chorobie, ma problemy emo-
cjonalne, zły nastrój, problemy z koncentracją i z pa-
mięcią. W wyniku badania uzyskana zostaje informa-
cja, że odpowiednimi ”balanse rami” (suplementami 
pomagającymi odzyskać równowagę) są produkty na 
poprawę zdolności kognitywnych (zdolności uczenia 
się nowych rzeczy) i suplementy pomagające popra-
wić nastrój.

Kolejny przykład to osoba, u której w wyniku ba-
dania dużo problemów okazuje się pochodzić z nerek 

oraz pęcherza. Kobieta ta rzeczywiście 
jest w trakcie leczenia infekcji dróg mo-
czowych. Balanserami proponowanymi 
w wyniku badania są produkty z żurawi-
ną i mannozą – typowa suplementacja 
stosowana w takiej sytuacji.

Innym przykładem może być mężczy-
zna stosujący nieskutecznie wszystkie 
typowe zioła i suplementy na zatwardze-
nie. Wypróbował on już wszystkie możli-
we produkty tego typu. Decyduje on się 
na badanie BALANCE, które pokazuje 
problemy trawienne. Okazuje się, że bie-
rze on lekarstwa blokujące produkcję 

kwasu solnego w żołądku i do tego jeszcze pije wodę 
alkaliczną blokując dodatkowo działanie tego kwasu. 
Wykorzystuje on w odpowiedni sposób uzyskane in-
formacje, co pozwala mu odstawić środki przeczysz-
czające.

P.: Badanie to jest po to, żebyśmy wytworzyli 
balance w naszym organizmie. Panie doktorze, co 

to jest ba-
lance or-
ganizmu?

Dr. W.: 
Równowa-
ga orga-
nizmu to 
jest pojęcie 
szersze i 
ważniejsze 
niż pojęcia 
z d r o w i a 

lub choroby. Dlatego, że będąc zdrowym możemy 
nie być w równowadze i czuć się źle. Pozornie ktoś 
tryska zdrowiem, ale jest w bardzo złym stanie emo-
cjonalnym i fizycznym. Taka osoba jest wrażliwa – 
łatwo ją wytrącić z równowagi. W przypadku cho-
roby prawdopodobnie będzie ciężko to przechodzić. 
Odwrotnym przykładem jest osoba, która jest oficjal-
nie chora i ma rozpoznanie takie jak cukrzyca, nad-
ciśnienie. Ta osoba jest jednak w równowadze, czyli 
przy pomocy odpowiedniego leczenia reguluje swój 
problem. Czuje się ona dobrze emocjonalnie i fizycz-
nie. Trudniej jest taką osobę wytrącić z równowagi 
i ma ona większy potencjał do zdrowego, długiego 
życia niż osoba oficjalnie zdrowa (bez rozpoznania 
medycznego), która nie jest w równowadze.

P.: Czy to jest właśnie taka recepta, żeby zrobić 
sobie badanie i po wyeliminowaniu stresorów rze-
czywiście wrócimy do homeostazy, tego szczęścia 
w organizmie?

Dr.: W. W medycynie homeostaza jest znanym 
zjawiskiem i właśnie oznacza równowagę (balance). 
Przykładem homeostazy w organizmie jest krew. 
Krew jest w stanie homeostazy cały czas. Jeśli tą 
homeostazę krew straci, będzie niski poziom potasu, 
żelaza, będzie z krwią coś nie tak, wtedy jesteśmy 
oficjalnie chorzy. Natomiast badanie balance ustala 
homeostazę całego organizmu, nie tylko krwi. Ba-
danie krwi jest porównywane do krzywej Gauss’a. 
Czyli można być w chorym społeczeństwie oficjal-
nie zdrowym, ponieważ większość społeczeństwa 
ma taki sam wynik. Natomiast w badaniu BALAN-
CE wyjdą wyniki indywidualne, które są dla każdego 
inne – dla osoby chorej, zdrowej.

P.: Wszystko to jest bardzo ciekawe. Zapisując 
się na takie badanie będziecie w dobrych rękach 
doktora Zygmunta Wojtowca. Ten opis wyników 
trwa dosyć długo, prawda? Bardzo szczegółowy 
jest ten opis badania?

Dr.W.: Samo badanie odpowiedzi skórnych na 
bodźce trwa około 5 minut. Natomiast opis trwa oko-
ło godziny. Dlatego, że ja tłumaczę szczegółowo, 
jaki jest wynik badania.

P.: Na badanie trzeba się umówić do jednej z 
trzech aptek Back to Nature?

Dr.W: Tak, prosimy zadzwonić w tym celu na nu-
mer 847-558-9888

ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE
KORZYSTAJĄC Z BADANIA BALANCE

TRANSKRYPCJA AUDYCJI RADIOWEJ

Rozmowa z dr Zygmuntem Wójtowcem z zielonych aptek Back to Nature o badaniu BALANCE. 
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Zakwitnij Zdrowiem 
na Wiosnę i Lato

Czas letni przenosi nas 
w dłuższe dni i oficjalną 
wiosnę. Myślę, że wszyscy 
cieszymy się, żę możemy 
korzystać trochę więcej ze 
słońca. Ale wiosna to tak-
że początek sezonu alergii i 
kolejny powód, aby zacho-
wać czujność w kwestii na-
szego zdrowia. COVID-19 
może zwalniać, ale nie 
zniknął. Staraj się utrzy-
mać odporność swojego 
organizmu na najwyższym 
poziomie nie tylko dzięki 
super witaminom i ziołom, 
które znasz, ale także dzięki 
probiotykom. Probiotyki i 
synbiotyki mogą odgrywać 
istotną rolę w utrzymaniu 
zdrowego mikrobiomu, 
wspierając silny układ po-
karmowy i odpornościowy 
- oraz pomagać zmniejszyć 
objawy alergii sezonowej. 

Życzę Wszystkim Najlepszego zdrowia,
Jay Levy
Dyrektor ds. Sprzedaży
Wakunaga of America Co., Ltd. 

Probiotyki i objawy alergii

Czy wiesz, że probiotyki mogą pomóc złago-
dzić objawy alergii? Badania sugerują, że probio-
tyki mogą pomóc w zapobieganiu, a nawet leczeniu 
sezonowych alergii, takich jak katar sienny, a także 
alergii środowiskowych na takie czynniki, jak rozto-
cza. Naukowcy są przekonani, że probiotyki mogą 

pomóc alergikom poprzez 
modulację układu odpor-
nościowego i ogranicza-
nie uwalniania zapalnych 
substancji chemicznych 
biorących udział w reak-
cji alergicznej. Większość 
badań nad probiotykami 
przeciwko alergiom prze-
prowadzono na bakteriach 
Lactobacillus i Bifidobac-
terium, wykazując, że te 
probiotyki mogą pomóc w 
zapobieganiu i zmniejsza-
niu objawów alergii. Nie 
zapomnij dodać probioty-
ków do swojego programu 
suplementacji - holistycz-
nego i naturalnego sposobu 
na złagodzenie objawów. 

Moducare dla  
Immunologicznej  

Równowagi 

Nasz układ odporno-
ściowy wpływa na wiele 

aspektów naszego zdrowia i wy-
maga codziennego wsparcia, aby 
mógł jak najlepiej funkcjonować. 
Badania wykazały, że opatento-
wana mieszanka steroli i stero-
lin zawarta w Moducare może 
pomóc w utrzymaniu zdrowe-
go i zrównoważonego układu 
odpornościowego. Wspieranie 
zdrowia immunologicznego 
jest kluczem do zapobiegania 
przeziębieniom, grypie i infek-
cjom, a także alergiom. Fito-
sterole w Moducare to roślinne 

składniki odżywcze naturalnie 
występujące w owocach, wa-

rzywach, orzechach i nasionach. 
Mogą aktywować komórki odpor-

nościowe, które chronią nasz orga-
nizm przed najeźdźcami z zewnątrz. 

Moducare zawiera sterole roślinne i 
steroliny w klinicznie sprawdzonym sto-

sunku 100: 1, które przywracają, wzmacnia-
ją i równoważą układ odpornościowy organi-

zmu. Przeczytaj opinję na temat produktu jednego 
z naszych zadowolonych użytkowników Moduca-
re: „Od 4 lat regularnie stosuję Moducare, produkt 
firmy Kyolic wspomagający odporność, zgodnie 
z zaleceniami, 3 kapsułki dziennie. Mam chorobę 
autoimmunologiczną i jestem pod rutynową opieką 
reumatologa; Mam 26 lat. Od trzech lat w rezultacie 
osłabiających skutków ubocznych regulatorów i mo-
dulatorów odporności, i z tego powodu zaprzestania 
ich używania, stosuję tylko Moducare Immune Sup-
port wraz ze Scisłym programemem suplementacji 
witaminowo-mineralnej. udowodnione w poziomach 
krwi, które są regularnie monitorowane przez lekarza 
specjalistę. “

Moducare Immune Support firmy Kyolic wpły-
nął na poprawę regulacji immunologicznej mojego 
organizmu – co zostało udowodnione testami krwi, 
które są regularnie monitorowane przez lekarza spe-
cjalistę ”.

Tłumaczył Marcin Hencz
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Czas na łyk

słońca
Czas na łyk

słońca
Nadchodzi lato i wielu z nas będzie przebywać 

więcej na zewnątrz.
Rozsądna ekspozycja na słońce jest potrzebna 

naszemu ciału w celu produkcji witaminy D3 przez 
skórę. Jest to najlepsze i najzdrowsze źródło tej 
witaminy, która pod wpływem słońca tworzy się we 
właściwych ilościach i nie można jej w ten sposób 
przedawkować. Długie przebywanie na słońcu 
i powtarzające się oparzenia zwiększają ryzyko 
rozwoju raka skóry i czerniaka. 

Istnieją dwa rodzaje światła ultrafioletowego 
w promieniach słonecznych: UVA (promienie A) 
i UVB (promienie B). Jest bardzo ważne, żeby 
rozumieć różnicę między nimi. To właśnie UVB 
mają taką długość fali, która pomaga skórze 
produkować witaminę D. Korzystając z nich nie 
sposób jest jednak uniknąć UVA, które to promienie 
penetrują głęboko w skórę i mogą produkować więcej 
wolnych rodników oraz większy stres toksyczny. 
Ilość promieni UVA jest mniej więcej jednakowa w 
świetle słonecznym w ciągu dnia i przez 
cały rok. Z łatwością przenikają one 
przez chmury i warstwę zanieczyszczeń 
środowiskowych unoszących się w 
powietrzu. Ktoś kto doznał oparzenia 
słonecznego w pochmurny dzień 
doświadczył właśnie działania promieni 
UVA. Natomiast ilość promieni UVB 
jest dużo mniejsza wcześnie rano i 
wieczorem. Najwięcej jest ich w samo 
południe. Przez większość roku jest ich 
mało na półkuli północnej. 

W tym okresie roku, kiedy jest cieplej, 
pragniemy częściej przebywać na słońcu 
i chcielibyśmy, żeby było to bezpieczne 
dla zdrowia. 

Na rynku dostępne są dwa rodzaje 
produktów kosmetycznych chroniących 
przed słońcem. Są to produkty chroniące skórę 
fizycznie lub chemicznie. 

Osoby, które decydują się na używanie ogólnie 
dostępnych chemicznych kremów lub płynów z UV 
filtrem narażają się na ich składniki, które w badaniach 
naukowych powodowały uszkodzenie komórek, 
alergie i zaburzenia hormonalne. Niestety wystarczy 
nawet jednorazowe zastosowanie, żeby ich poziom 
we krwi przekroczył wartości uważane za bezpieczne 
dla organizmu człowieka. Oprócz toksycznych 
właściwości dla ludzi, chemiczne kosmetyki z filtrem 
UV są bardzo niebezpieczne dla życia morskiego 
i doprowadzają do obumierania raf koralowych. 
Nawet niewielkie ilości syntetycznych substancji 
chemicznych zawartych w tych produktach aktywują 
wirusy, które atakują glony morskie powodując 
ich rozpadanie, co powoduje blaknięcie i następnie 
śmierć raf koralowych. Proces ten może być bardzo 
szybki (tylko 4 dni). 

 Kosmetyki tego typu zawierają zazwyczaj 
od dwóch do sześciu z poniższych substancji 
aktywnych: oxybenzone, avobenzone, octisalate, 
octocrylene, homosalate, octinoxate, ecamsule, 
meradimate, padimate 0. Za najgorszy i najbardziej 
niebezpieczny z nich uważa się oxybenzone, który 
występuje w większości najczęściej używanych 
chemicznych kosmetyków chroniących przed 
promieniami słonecznymi. Amerykańska Akademia 
Pediatrii rekomenduje unikanie stosowania 
produktów z oxybenzone u dzieci. Badania 
naukowe pokazują, że ten związek chemiczny może 
powodować znacznie niższy poziom testosteronu u 
dorastających chłopców, endometriozę, skrócenie 
okresu ciąży i mniejszą wagę urodzeniową chłopców 
oraz mniejszą wagę urodzeniową u dziewczynek 
matek używających tą substancję chemiczną podczas 
ciąży. Poza tym, oxybenzone zwiększa wchłanianie 
przez skórę wielu innych niebezpiecznych substancji 
chemicznych, z którymi jest jednocześnie stosowany. 
Przeprowadzone niedawno w Danii badanie naukowe 

wykazało, że 13 spośród 29 substancji chemicznych 
dozwolonych w kosmetykach z filtrem słonecznym 
w USA lub Unii Europejskiej zmniejsza płodność 
u mężczyzn. W innym badaniu wykazano również, 
że chemikalia w tych produktach przenikają przez 
barierę krew-mózg i są toksyczne dla mózgu. 
Nie jest wykluczone, że chronienie się przed 
słońcem w sposób niebezpieczny dla zdrowia jest 
przyczyną coraz częstszej bezpłodności młodych 
ludzi z powodu przyczyn, których nie można ustalić 
przy pomocy metod diagnostycznych medycyny 
konwencjonalnej.

Tak zwane kosmetyki mineralne z UV filtrem 
tworzą fizyczną barierę na skórze zmniejszającą 
szkodliwość promieni słonecznych. Zawierają one 
tlenek cynku lub dwutlenek tytanu i jeśli nie mają 
również w składzie poprzednio wspomnianych 
substacji chemicznych, uważane są za bezpieczne 
w stosowaniu.

Naturalne kosmetyki z filtrem, które są bezpieczne 
dla zdrowia mają więc w składzie tlenek cynku i/
lub dwutlenek tytanu oraz mogą zawierać poniżej 
wymienione substancje występujące naturalnie w 
przyrodzie:

Astaksantyna – jeden z najsilniejszych 
antyoksydantów występujących w przyrodzie, 
który chroni skórę zmniejszając stres toksyczny 
spowodowany przez promienie słoneczne.

Olej słonecznikowy – jest bogatym w witaminy 
olejem roślinnym mającym właściwości nawilżające 
i łagodzące podrażnienia skóry. Pomaga uczynić 
produkt wodoodpornym bez używania wazeliny.

Lecytyna – występująca w błonach komórkowych 
roślin, używana jako środek zmiękczający i wiążący 
wodę.

Olej kokosowy – używany od setek lat z powodu 
właściwości łagodnie nawilżających skórę.

Gliceryna – ma właściwości zmiękczające i 
nawilżające.

Olej jojoba – bezzapachowy olej 
roślinny naturalnie zmiękczający, 
mający właściwości kondycjonujące i 
nawilżające skórę.

Tokoferol (wiatmina E) stosowany 
jako naturalny środek konserwujący.

Masło shea jest naturalnym tłuszczem 
pochodzenia roślinnego używanym 
jako zagęszczacz i emulgator. Jest też 
skutecznym środkiem nawilżającym.

Olej eukaliptusowy jest olejkiem 
eterycznym. Kiedy się go zmiesza z 
innymi olejami, może się wchłaniać do 
skóry i co więcej, pomaga wchłaniać 
się innym olejkom, które mogą mieć 
właściwości nawilżające.

Żel aloesowy zawiera ponad 130 składników i 34 
aminokwasów wspierających zdrowie i nawodnienie 
skóry.

Ekstrakt z granatu zawiera witaminy, anty-
oksydanty oraz trzy rodzaje polifenoli: garbniki, 
antocyjany, kwas elagowy. Składniki te zwalczają 
wolne rodniki i wspierają zdrowie komórek.

Olej z nasion malin jest trudnym do zdobycia 
luksusowym olejem mającym właściwości 
nawilżające i antyoksydacyjne.

Zapraszamy do zielonych aptek natury, Back To 
Nature, Inc., gdzie można nabyć tylko naturalne i 
bezpieczne kosmetyki z filtrem, zabezpieczające 
przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym 
podczas przebywania na słońcu i oczywiście również 
chroniące przed jego szkodliwym wpływem na 
zdrowie skóry.
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Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych na testy w zielonych 
aptekach natury Back to Nature, Inc.  

Dysponujemy najlepszą w tej chwili 
aparaturą tego typu, która zakwalifiku-
je Wasze naczynia tętnicze do konkret-
nej grupy: A, B, C, D, E, F lub G. To z 
kolei pozwala określić możliwy postęp 
procesu starzenia się tych naczyń.

Posiadając tak ważną informację 
można podjąć odpowiednią decyzję na temat swojego stylu życia i suplementa-
cji, która może poprawić kondycję Waszych naczyń krwionośnych. Oferujemy 
produkty, które skutecznie mogą poprawić wynik następnego badania 
nawet w przypadku bardzo zaawansowanej miażdżycy.

Są to suplementy poszerzające światło zmienionych miażdżycowo 
naczyń tętniczych oraz hamujące jej 
postęp.

Sprzęt wykorzystywany 
do badań jest bardzo 
prosty w użyciu. Samo 
badanie trwa 1 minutę i po-
lega na analizie tętna badanego 
na jednym z palców lewej ręki. Wyjaśnie-

nie wyników i rekomendacja dalszego po-
stępowania trwa następnych kilkanaście minut. 

Wykonujący badanie jest profesjonałem medycznym z 
wieloletnim doświadczeniem w swojej dziedzinie.

Testy odbywać się będą w trzech lokalizacjach. Ilość miejsc jest 
ograniczona. Prosimy telefonować do Krystyny, żeby omówić się na 

test. 

 Tel: 847 558 9888

PRZY POMOCY CYFROWEGO ANALIZATORA PULSU.
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Jest to zespół chorobowy wynika-
jący z nadmiernego przerostu flory 
bakteryjnej jelita cienkiego i wystę-
powania tam mikroorganizmów typo-
wych dla jelita grubego. W zdrowym 
jelicie cienkim występuje flora, która 
pomaga we właściwym trawieniu oraz 
we wchłanianiu pożywienia. Dlatego 
występowanie w jej miejscu bakterii 
fermentacyjnych typowych dla je-
lita grubego może być przyczyną 
następujących objawów: wzdęcia, 
odbijanie i bekanie, dyskomfort w 
nadbrzuszu, zmęczenie wynikają-
ce ze złego trawienia i wchłaniania 
substancji odżywczych.

Przyczynami SIBO mogą być: 
niska kwasowość soku żołądko-
wego z powodu stosowania leków 
hamujących wydzielanie kwasu sol-
nego przez błonę śluzową żołądka, 
uboga dieta zdominowana przez 
skrobia i cukry, regularne spoży-
wanie alkoholu, jedzenie na krótko 
przed spaniem, zaburzenia motoryki 
(perystaltyki) jelita cienkiego, obni-
żona odporność (zmniejszona ilość 
Immunoglobuliny A w śluzówce 
jelita cieńkiego), wrodzone i naby-
te nieprawidłowości anatomiczne w 
jelitach oraz podeszły wiek. 

Leczenie konwencjonalne (niena-
turalne) SIBO polega niestety przede 
wszystkim na długotrwałym stosowa-
niu syntetycznych antybiotyków, które 
mają szereg bardzo niekorzystnych dla 
zdrowia działań ubocznych.

Naturalne rozwiązanie problemu 
SIBO przy pomocy protokołu z uży-
ciem produktów VITAL PLANET 
– firmy specjalizującej się we wspo-
maganiu zdrowia przewodu pokar-
mowego - czyli System SIBO składa 
się z następujących etapów:

ETAP 1 – ZMNIEJSZENIE 
PRZEROSTU BAKTERYJNEGO - 
metoda współpracująca kompleksowo 
z organizmem w celu pozbycia się nad-
miaru bakterii.

ETAP 2 – PRZYWRÓCENIE 
RÓWNOWAGI I ODBUDOWA 
PRZEWODU POKARMOWEGO - 
stosowanie niezbędnych dla zdrowia 
substancji odżywczych i probiotyków 
w celu odzyskania równowagi i prawi-
dłowej flory bakteryjnej w jelicie cień-
kim.

Specjaliści w dziedzinie zdrowia 

układu trawiennego z VITAL 
PLANET proponują stosowanie nastę-
pujących produktów:

ETAP 1: Vital DETOX, Vital FI-
BER, Vital LAX

 Vital DETOX składa się z dwóch 
części (2 butelki w opakowaniu) stoso-
wanych w ciągu 14 dni:

Vital DETOX 1: zawiera zioła i 
inne substancje naturalne wspierające 
własne procesy odtruwające organi-
zmu i zdrowie wątroby.

Vital DETOX 2: kapsułki żelowe 
zawierąjące płynne skoncentrowane 
olejki eteryczne oregano, tymianku, 
goździka, nasion czarnuszki i liści cy-
namonu, które pomagają w pozbyciu 

się nadmiernej i niewła-
ściwej flory bakteryjnej 
jelita cienkiego.

 Vital FIBER to 
doskonale smakujący 
proszek z certyfikatem 
produktu organicznego, 
który zawiera nerozpusz-
czalny błonnik promują-

cy regularne zdrowe 
wypróżnienia bez 
nadmiernych gazów i 
wzdymania powodo-
wanych czasami przez 
rozpuszczalny błonnik.

Vital LAX pozwala 
w jak najbardziej natu-
ralny sposób poradzić 
sobie z okresowymi 
zaparciami. Produkt 
ten zawiera składniki 
działające łagodnie na przewód po-
karmowy, które zażyte na noc po-
zwalają uzyskać normalne wypróż-
nienie następnego dnia rano. Produkt 
nie zawiera takich składników jak 
senna lub cascara, które mają ten-
dencję do działania uzależniającego.

ETAP 2: Vital FLORA, Vital 
GUT RENEW, Vital FIBER
Vital FLORA to grupa produktów 

zawierająca probiotyki (korzystna flo-
ra bakteryjna) razem z prebiotykami 
(substancje naturalne potrzebne do 
utrzymania i wzrostu probiotyków), 
które posiadają co najmniej 60 miliar-
dów kultur bakteryjnych i 60 różnych 
szczepów bakterii. Ilość szczepów bak-
teryjnych jest bardzo 
ważna z tego powo-
du, że każdy szczep 
jest specyficzny dla 
innego odcinka prze-
wodu pokarmowe-
go. Różnorodność 
produktów Vital 
FLORA pozwala na 
dostosowanie su-
plementu do wieku 
i płci danej osoby, 
która go potrzebuje.

Vital GUT RE-
NEW to formuła w 
proszku, która łatwo 
miesza się z wodą. 
Zawiera ona wiele 
naturalnych skład-
ników łagodzących 

i odbudowujących prawi-
dłową wyściółkę przewodu 
pokarmowego. Produkt za-
wiera: L-glutaminę, N-Ace-
tylo-D-Glukozaminę (jako 
bloker lektyn uszkadzają-
cych jelita), ekologiczny 
Aloe Vera (aloes), DGL 
(korzeń lukrecji bez gly-
cyrrhizyny), ekologiczny 
korzeń imbiru (Zingibir Of-
ficinale) oraz korzeń prawo-
ślazu lekarskiego. Stosowa-
nie tego preparatu pozwala 
uzyskać i utrzymać prawi-
dłową wyściółkę przewodu 
pokarmowego.

DODAJE UROKU  
TYLKO NIEWIASTOM PRZY NADZIEI

O wielkości brzucha osoby na 
powyższym obrazku decyduje oczy-

wiście dość duża ilość tłuszczu.  
Jednak najbardziej za te nieestetyczne 

rozmiary odpowiada gaz zgromad-
zony w jelitach, czyli

SIBO (Small In-
testinal Bacterial 

Overgrowth) –
Zespół Rozrostu 

Bakteryjnego Jeli-
ta Cienkiego. 
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Stawy? Reumatyzm?Nowa nadzieja...  

Postać św. Wawrzyńca, 
diakona, męczennika 

chrześcijańskiego jest 
powszechnie znana także  

u nas w Polsce. Żył on w III wie-
ku po Chrystusie. Był to okres wzmo-

żonych prześladowań. Wawrzyniec z na-
kazu papieża Sykstusa II opiekował się skarbem 

kościoła i biednymi. Gdy żołnierze  cesarscy zażądali od 
Wawrzyńca skarbu kościoła ten odprawił ich a bogactwa 
rozdał biednym. Po kilku dniach zgromadził całą biedotę 
Rzymu i zawołał do oprawców słynnymi słowy: „oto są 
skarby Kościoła!”.
Imię św. Wawrzyńca i jego osoba są ściśle związane  
z chorobami reumatycznymi, a skuteczną kurację na bóle 
pleców i stawów stosowano tradycyjnie już od czasów 
pierwszych Chrześcijan. 
Wawrzyniec to w łacinie Laurentius i pochodzi od drzew-
ka laurowego. Świeże 4 - 5 letnie listki laurowe oraz drogo-
cenny olejek laurowy z nich pozyskiwany używane były 
jako antidotum na bóle stawów i choroby reumatyczne. 
Dzisiaj poparta badaniami naukowymi i wzbogacona  
o działający cuda olejek kurkumowy - kuracja laurowo 
kurkumowa podbija świat a jej skuteczność doceniają 
nawet Ci chorzy, którzy stracili nadzieję na wyleczenie lub 
poprawę zdrowia „schorowanych kości”.
Co robić, gdy pojawiają się niepokojące symptomy: 
bóle stawów, kolan czy bioder albo charakterystycz-
ne chrzęszczenie w układzie kostno-stawowym, które 
może być początkiem zniekształcenia stawów i niepeł-
nosprawności? 
Statystyki podają, że na chorobę zwyrodnieniową stawów 
(ChZS) cierpi w Polsce blisko 2 mln osób, a na problemy 
sztywności w stawach narzeka ponad połowa osób po 40. 
roku życia, natomiast po 60. około 70 proc.
Jak potwierdzają polskie Uniwersytety Medyczne ChZS 
staje się obecnie na świecie coraz większym problemem 
i jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności. 
U 80 proc. spośród badanych osób powyżej 55 roku ży-
cia dochodzi do zmian zwyrodnieniowych i niszczenia 
chrząstki stawowej widocznych już na zdjęciach rentge-
nowskich. Wynika to z faktu, iż zwyrodnienia w stawach 
postępują z wiekiem, a przecież żyjemy coraz dłużej... 
ChZS najczęściej atakuje kolana, biodra, stawy kręgosłu-
pa, stawy palców rąk i stóp, ale może dotyczyć każdego 
stawu. Pierwszym charakterystycznym objawem jest 
ból. Stopniowo może dochodzić do ograniczenia ruchu  
w stawie, trzeszczenia i chrobotania podczas ruchu, aż 
do trwałego zniekształcenia stawów i ograniczenia ich 
ruchomości, co w efekcie powoduje niepełnosprawność. 
Towarzyszy temu często odczyn zapalny. Toksyny prze-
mieszczają się wzdłuż kręgosłupa do stawów ramion, szyi, 
barków i palców rąk. Spróbujcie pokręcić głową, a gdy 
usłyszycie charakterystyczne chrupanie to będą to krysz-
tałki toksycznego kwasu szczawiowego, które usadowiły 
się już w naszym kręgosłupie i stanowią  ostatnie ostrze-
żenie, czerwone światło na drodze zdrowia naszych sta-
wów. Bóle i zwyrodnienia kręgosłupa czy stawów to dziś 

choroby cywilizacyjne – mówi dr Jerzy Gryglewicz, eks-
pert ochrony zdrowia z Uczelni Łazarskiego. I wyjaśnia: 
„Żyjemy dłużej, mniej się ruszamy, a coraz więcej czasu 
spędzamy przed komputerem. Jesteśmy też ciężsi, a to 
problem dla kręgosłupa”.  Z danych ZUS wynika, że cho-
roby układu kostno-stawowego to najczęstsza przyczyna 
zwolnień lekarskich.

Tajemnica skuteczności laurowo
-kurkumowej kuracji na stawy
Według wielu badań naukowych wskutek niewłaściwej, 
wieloletniej diety dochodzi w organizmie do nagroma-
dzenia kwasu szczawiowego, który niejako cementuje sta-
wy. Tracą one swoją naturalną elastyczność, zaczynamy 
w nich oraz kręgosłupie odczuwać ból. Dzięki oczysz-
czającym właściwościom świeżych liści laurowych  
i ekstrahowanego z nich olejku laurowego oraz wspo-
magającemu oczyszczanie stawów olejkowi kurkumo-
wemu można przeprowadzić dłuższą kurację,  biorąc 
zalecaną na opakowaniu dawkę. Jej dobroczynne skutki 
można zaobserwować po upływie 1 do 2 tygodni, nato-
miast zalecana jest dłuższa kuracja. W miarę gdy złogi są 
wydalane, mocz może zmieniać barwę od zielonego do 
jasnoczerwonego. To prawidłowa reakcja, oznacza bo-
wiem, że organizm oczyszcza się, a stawy wkrótce będą 
działały lepiej. I w tym wypadku warto również zasto-
sować połączenie olejku laurowego i kurkumowego, do 
użytku wewnętrznego, które razem działają cuda. Ole-
jek kurkumowy zawiera esencję wartościowych skład-
ników kurkumy, która jest obecnie uznawana za jedno  
z najważniejszych lekarstw naturalnych. Badania dr Binu 
Chandrana opublikowane w prestiżowym czasopiśmie 
farmakologicznym “Phytotherapy Research”, wykazały 
skuteczność leczenia kurkumą choroby zwyrodnieniowej 
stawów, w tym zwalczania stanu zapalnego oraz redukcji 
bólu i utleniania. Dodatkową korzyścią jest bardzo pozy-
tywny wpływ olejku laurowego i olejku kurkumowego 
na ogólny dobrostan naszego organizmu. To dodatkowe 
działanie wzmacniające i antydepresyjne pomaga w tak 
trudnym przy zmianach stawowych dobrym nastawieniu 
do procesu zdrowienia, co ma nieocenione znaczenie. Po-
łączona formuła olejków laurowego i kurkumowego do 
użytku wewnętrznego oparta na wielowiekowej tradycji 
i najnowszych badaniach naukowych niesie osobom cier-
piącym na zapalenia stawowe nową nadzieję na polep-
szenie zdrowia.

Izabela Dobrońska

Myślałam, że mam to już na zawsze...
„Dowiedziałam się o olejku laurowo-kurkumowym z gazety jednak dopie-
ro gdy mój mąż po wizycie u swojego fizjoterapeuty, który ma gabinet przy 
szpitalu Wojewódzkim powiedział, że poleca on kurację tym olejkiem na 
stawy postanowiłam ją zastosować. Kupiłam pierwszą buteleczkę 100 ml 
tego olejku. Od lat mam problemy ze stawami, dlatego nie zakładałam, że 

coś pomoże. Próbowałam już prawie wszystkiego. Jakaż więc była moja radość gdy ta kura-
cja poprawiła moją sprawność, korzystnie wpływając na moje stawy i układ chrzęstno-kost-
ny na nowo oczyszczając go i odżywiając. Zużyłam już 3 opakowania piłam 2-3 razy dziennie 
po 6 kropli. Zastanawia mnie, że ta w sumie mało jeszcze znana i niepozorna kuracja przyno-
si mi tak wymierne efekty, że znowu wróciła mi nadzieja i chęć do życia. Polecam!”   
                            Teresa P.  z Wrocławia

artykuł sponsorowany

owrót dobrej kuracji na stawy...

•
Czy wiesz, 
że...  św. 
Wawrzyniec  
to patron osób 
cierpiących 
na bóle ple-
ców, choroby 
stawów oraz 
reumatyzm?
W Nowym  
Testamencie  
i chrześcijańskiej 
sztuce sakralnej 
laur jest sym-
bolem życia 
wiecznego  
i zwycięstwa 
nad grzechem. 
W tradycji chrze-
ścijańskiej sym-
bolizuje zmar-
twychwstanie 
Chrystusa. 

P
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INNOWACYJNE POŁĄCZENIE

+
OLEJEK LAUROWY 

ze świeżych liści laurowych 
( Laurus nobilis L. )

OLEJEK KURKUMOWY
z kłączy ostryżu długiego

( Curcuma longa L. )

KUPISZ W ZIELONYCH APTEKACH NATURY: 
BACK TO NATURE, INC.

W Chicago, tel.: 773-481-0036; 773-582-8568
W Arlington Heights, tel.: 847-590-5667

lub online: www.powrotdonatury.com

*suplement diety do użytku wewnętrznego

stawy
kolana
biodra
kręgosłup
układ kostno-stawowy

Kuracja laurowo-kurkumowa znana od 2 tys. lat!
Laurosept Q73 działa bardzo korzystnie, odży-
wia i wspomaga stawy i cały układ ruchu. Posia-
da właściwości rozgrzewające i odprężające.

Stawy? Laurosept Q73
vegan



14   Zdrowie, Uroda i ¯ycie

 Bardzo silny, ochronny kompleks 
antyoksydacyjny.

Działa przeciwutleniająco, prze-
ciwzapalnie, ochrania komórki, popra-
wia oddychanie komórkowe

• Podwyższony stres oksydacyjny (np. 
z powodu choroby, palenia tytoniu, obcią-
żenia toksynami środowiskowymi)

• Przedwczesne starzenie i procesy de-
generacyjne

• Choroby mitochondrialne – objawia-
jące sie przewlekłą zewnętrzną oftalmo-
plegią i obustronnym opadaniem powiek, 
a także osłabieniem mięśni, co może pro-
wadzić do całkowitego porażenia mięśni 
okoruchowych.

„Stres oksydacyjny”, tzn. Głównie 
nadmiar wolnych rodników tlenowych 
spowodowany przez niedożywienie, stres, 
toksyny środowiskowe, procesy zapalne 
w organiźmie i palenie tytoniu, jest klu-
czowym czynnikiem wyzwalającym pro-
cesy starzenia. Przeciw-stażeniowy ZIG 
Oxygen® ZYM anti-aging jest specjal-
nym kompleksem substancji czynnych, 
opracowanym w celu przeciwdziałania 
przedwczesnemu procesowi starzenia. 
Liczne badania medyczne, biochemiczne 
i genetyczne wykazały, że Enzymowe ko-
mórki drożdżowe Dr. Wolz® przyczyniają 
się do przeciwdziałania procesom starze-
nia i naprawy komórek. Na przykład, Zell 
Oxygen® ZYM anti-aging prgram prze-
ciwdziałający starzeniu się z jego obfitymi 
enzymatycznymi komórkami drożdżowy-
mi Dr. Wolz® i biologicznymi enzymami 
chroniącymi, łagodzi proces uszkodzenia 
komórek wyzwalany przez wolne rodniki 
na każdym etapie - od uszkodzenia błony 
przez reakcje usuwania komórek, aż po 
ogólnoustrojowe reakcje zapalne.

 Detoksykacja, 
wzmocnienie. Regeneracja

• Konwalescencja po chorobie i 
operacji chirurgcznej

• Ogólna regeneracja 

• Wzmocnienie dla ospób starszych

 • Wyczerpanie, zmęczenie

 • Syndrom chronicz-
nego zmęczenia 

Połączenie Enzy-
matycznych Komórek 
Drożdży dr Wolza*® 
ze świeżym pszczelim 
mleczkiem powoduje 
duże wzmocnienie  
biogenicznePszczele 
mleczko było głównie 
używane jako składnik 
odżywczy i produkt  
regeneracyjny od ponad 40 lat. Cenne 
pszczele mleczko odżywia matkę-kró-
lową w ciągu całego jej życia. Królowe 
żyją dziesięć razy dłużej niż pszczoły 
robotnice. Mają dużo większą budowę, 
rosną dużo szybciej i mogą składać 
2,000-3,000 jajek dziennie. Ponieważ 
nie ma żadnej genetycznej różnicy od 

pszczoły robotnicy, rozwój królowej 
dzieje się wyłącznie dzięki przyjmowa-
niu wydzielanego składnika odżywcze-
go, pszczelego mleczka. Ta wyjątkowo 
bogata mieszanka cennych składników 
jest enzymatycznie otwierana przez 

pszczołę, by umożliwić jej wyso-

ki 

stopień 
biodostęp-

ności.

 • Przeciwutleniające

 • Przeciwzapalne

 • Ochrona komórek

 • Poprawia oddychanie komórko-
we 

Dr. Wolz Zell Oxygen® ZYM anti-aging
Preparat przeciwstarzeniowy

Zell Oxygen® Gelee Royale
Zell Oxygen® + Pszczele Mleczko 1000 mg
Skoncentrowana energia dla wzmocnienia siły fizycznej

Do poniższej sytuacji do-
szło naprawdę kilka lat temu, 
kiedy na salę pełną lekarzy 
zebranych na konferencji 
naukowej niespodziewanie wszedł ktoś, 
kto pracuje nad sposobami przedłużenia 
ludzkiego życia. Poprosił on o podniesie-
nie ręki przez osoby, które chciałaby dużo 
dłużej żyć. Tylko niewielki procent osób 
obecnych na sali miał uniesione do góry 
ręce. Osoba zadająca pytanie nie była za-
skoczona, ponieważ wiedziała, że leka-
rze, bardziej niż ktokolwiek, 
zdają sobie sprawę, w jakim 
stanie ogólnym są najczęściej 
obecnie ludzie, którzy długo 
żyją. Dlatego specjalista od 
długowieczności zadał po-
dobne, ale trochę inne pyta-
nie: ”Czy chcielibyście dużo 
dłużej żyć, gdyby do końca 
waszego życia bylibyście w 
dobrej kondycji i mogli się 
cieszyć swoim życiem?”. W 
odpowiedzi na to pytanie pra-
wie wszyscy unieśli ręce do 
góry. Niesamowity rozwój 
nauk medycznych i stosowanie konwen-
cjonalnych metod leczenia pozwoliło na 
wyraźne przedłużenie średniej długości 
ludzkiego życia w porównaniu z przeszło-
ścią. Jednak procentowo, ten okres życia, 
w którym ludzie są w pełni zdrowi, wy-
raźnie się zmniejszył. 

W wydaniu czasopisma naukowego 
Cell z grudnia 2013 roku grupa naukow-
ców pod kierownictwem Davida Sincla-
ir’a (wtedy profesora genetyki z Harvard 
Medical School) opublikowała dane 
wskazujące, że dzięki wykorzystaniu naj-
nowszych osiągnięć w dziedzinie biologii 
molekularnej i genetyki, możliwe jest 
odwrócenie aspektów procesu starze-
nia się na poziomie komórkowym.

Przez tydzień badacze karmili 2-let-
nią mysz (odpowiednik około 65 ludzkich 
lat) dietą uzupełnioną zwykłą substancją 

chemiczną występującą w naturze (któ-
ra podniosła poziom NAD+ w komór-
kach) i byli w stanie uzyskać w badanych 
tkankach poziom metabolizmu oraz czyn-
ności życiowych typowych dla 6-mie-
sięcznej myszy (jak człowiek w wieku 
dwudziestu kilku lat). 

Pojawiło się od razu pytanie o to, czy 

podobna suplementacja u człowieka przy-
niosłaby takie same rezultaty jak u my-
szy. Myszy żyją krótko (12-24 miesięcy) i 
dzięki temu możliwa jest obserwacja tych 
zwierząt przez ich całe życie, co byłoby 
bardzo trudne i oczywiście czasochłonne 
w odniesieniu do człowieka.

Jedną z najważniejszych cech proce-
su starzenia obserwowanych w biologii 
jest postępujący wraz z wiekiem spadek 
funkcji mitochondrialnej. Mitochondria 
odpowiadają za produkcję energii w ko-
mórkach. To właśnie procesy odpowia-
dające za postępujący z wiekiem spadek 
produkcji energii komórkowej, gdzie klu-
czowa jest sprawność i ilość mitochon-
driów oraz poziom NAD+ w komórkach, 
uważa się teraz za przyczynę postępu 
procesu starzenia się człowieka. Energia 
komórkowa i prawidłowy metabolizm 
potrzebne są do prawidłowej kontro-

li ekspresji genów, czyli do hamowania 
aktywności genów kodujących niepra-
widłowe procesy organizmu prowadzące 
do rozwoju chorób i do postępu procesu 
starzenia. Naukowcy z grupy profesora 
Sinclair’a po raz pierwszy potraktowali 
proces starzenia jako chorobę. Wielu z 
nas znane jest ironiczne powiedzenie, że 
”Życie to przewlekła choroba zakończo-
na śmiercią”.

Przykładem niewłaściwego meta-
bolizmu komórkowego jest odejście od 
fosforylacji oksydacyjnej (z użyciem 
tlenu) w kierunku beztlenowej gliko-
lizy (wykorzystującej glukozę jako 
źródło energii). Obserwowane to 
jest w rosnących guzach nowotwo-
rowych (przeprogramowanie War-
burga lub efekt Warburga). Rak 
wykorzystuje prymitywne źró-
dło energii, jakim jest glukoza 
i nie ma w swoich komórkach 
aktywnych mitochondriów.

Wszystko wskazuje na 
to, że problem pojawia się z 
powodu postępującego z wie-
kiem spadku poziomu NAD+ 
wewnątrz komórki. Z tym 
wiąże się spadek ilości mito-
chondriów.

Właśnie dlatego suplemen-
tacja prowadząca do wzrostu 
tej ważnej substancji chemicz-
nej może odwrócić zegar me-
taboliczny i przedłużyć długość 
oraz jakość życia. Nikomu z nas nie 
podoba się pogarszająca się z czasem wy-
dolność naszego organizmu oraz to, jak 
wygląda nasze starzejące się ciało. Chcie-
libyśmy wyglądać dużo młodziej niż nasi 
rówieśnicy i ”dobrze się zestarzeć”.

Suplementacja NAD+ jest niemożli-
wa, ponieważ substancja ta nie przecho-

dzi przez ścianę komórkową.
Substancją zwiększającą 

poziom NAD+ w strukturach 
komórkowych jest rybozyd ni-

kotynamidu. W organizmie jest on 
przekształcany w mononukleotyd ni-
kotynamidu (ang. nicotinamide mo-
nonucleotide). Ten następnie przechodzi 
w NAD+. Czyli mononukleotyd nikoty-
namidu jest bezpośrednim prekurso-
rem NAD+. 

RYBOZYD NIKOTYNAMIDU  
MONONUKLEOTYD NIKOTYNAMI-
DU  NAD+

Od 7-8 lat na rynku suplementów w 
tej dziedzinie króluje rybozyd nikoty-

namidu, który nie jest bezpośrednim 
prekukursorem NAD+. Stosowanie 
go wiąże się więc z założeniem, że 
w naszym organizmie zajdą po-
trzebne przemiany biochemiczne. 
Nie jest to gwarantowane.

Dopiero od bardzo nie-
dawna dostępny jest produkt 
o nazwie Liposomal NMN 
Synergy i jest on bezpo-
średnim źródłem, z którego 
nasz organizm wytwarza 
NAD+.

 Zdaniem naukowców 
zajmujących się wspo-

mnianymi tu przełomowy-
mi odkryciami w dziedzinie 
genetyki i biologii moleku-
larnej, dzięki wykorzystaniu 
tego, co obecnie wiadomo 
na temat procesu starzenia, 

możliwe może być przedłużenie 
życia człowieka nawet o 50%.

Wydaje się, że im starsza osoba, tym 
lepszych rezultatów można się spodzie-
wać w wyniku suplementacji, ponieważ 
starsi ludzie mają większy deficyt NAD+.

Dr. Zygmunt Wójtowiec

SUPLEMENTY ODWRACAJĄCE PROCES STARZENIA

Dr. Wolz Zell Oxygen® ZYM anti-aging i Zell Oxygen® Gelee Royale nabyć w zielonych aptekch Back To 
Nature, Inc., w Chicago i Arlington Heights, oraz w sklepie internetowym: www.powrotdonatury.com 
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COLLIBRE - SWISS COLLAGEN-140 
ML napoje kolagenowe o smaku owocow 
tropikalnych i wzbogaconym składzie. Aż 
10,000 mg hydrolizatu kolagenowego w jed-
nej butelce o hydrolizie na poziomie 2,000 
Da.

Po kolagen powinniśmy sięgać codziennie. 
W jednym z opracowań naukowych pokazano 
jak bardzo organizm człowieka jest ubogi w 
ten rodzaj białka. Jego zużycie rozpoczyna się 
już po 25 roku życia. Do tego wieku organizm 
osiąga swój szczyt rozwoju i nasępuje proces 
stabilizacji ewolucyjnej. Ale później wchodzi-
my w etap powolnego zużycia. Jest to naturalny 
proces. Tak samo wytłumaczalne jest zużycie 
materiału w czasie jego używania. Ponieważ 
kolagen jest głównym składnikiem macierzy 
pozakomórkowej, zasadniczo stanowi jedną 
trzecią wszystkich białek. Coraz to nowsze 
badania dają pewnego rodzaju orientację w od-
niesieniu do kolagenu i jego funkcji. General-
nie każdego dnia jesteśmy ubożsi o sprężyste 
białko kolagenowe w granicy 3%. Od warun-
ków indywidualnych i predyspozycji każdego 
człowieka zależy w jakiej cześci organizm od-
buduje to białko. Statystycznie wygląda to źle. 
Jeśli weźmiemy pod lupę człowieka to okaże 
się, że już na poziomie mózgu kolagen bierze 
udział w neuroprotekcji. Wysoki poziom kola-
genu utrzymuje równowagę psychiczną, chro-
niąc przed stanami depresyjnymi. Wyniki te są 
poparte badaniami, podczas których stosowano 
suplementację hydrolizatem kolagenowym. 
Niski poziom ujawnił pogorszenie funkcji po-
znawczych. Podanie kolagenu zahamowało 
ekspresję enzymów, zaangażowanych w degra-
dację kolagenu. Kolagen nie jest nam dany na 
zawsze. W organiźmie odbywa się jego ciągła 
wymiana, obumiera i jednocześnie jest wy-
twarzany. Cechą szczególną kolagenu jest jego 
budowa z regularnym rozmieszczeniem amino-
kwasów w łancuchach peptydowych. Niezmier-
nie ważną rolę odgrywa tu obecność witaminy 
C, która bierze udział w biosyntezie kolagenu. 
Każdy z aminokwasów odgrywa ważną rolę w 
funkcjonowaniu organizmu i wyglądzie skóry. 
Poniżej przedstawiamy niektóre aminokwasy 
kolagenowe i ich właściwości.

Prolina- chroni naczynia krwionosne , sta-
wy i wspiera uklad sercowo-naczyniowy.

Glicyna – uczestniczy w budowie czerwo-
nych krwinek, 

Glutamina- uczestniczy w układzie nerwo-
wym, by kontrolować stany napięcia nerwowe-
go, zwalczać stres , lęk , bezsenność i podnosić 
koncentrację.

Arginina – to zdrowie dla tętnic i ser-
ca. Wzmacnia odporność, podnosi 
sprawność seksualną.

Poza tym kolagen 
wzmacnia nasze stawy, 
czyni że są bardziej na-
wilżone. Mniej kolage-
nu to sztywność mięśni 
i ścięgien. Regularne 
nawilżanie spowalnia 
procesy starzenia. Wi-
dać to zarówno w pra-
cy stawów jak i wyglą-
dzie skóry. Drastyczny 
spadek kolagenu jest 
widoczny u kobiet, któ-
re wchodzą w wiek około 
menopauzalny. Jego poziom obniża 
się z każdym rokiem. Jeśli nie zadbamy o stałą 
dostawę kolagenu do organizmu, ubytki są tak 
duże, że następuje obkurczanie sylwetki.

Podsumowując, kolagen poza swoim dzia-
łaniem odnoszącym się do kwestii zdrowia skó-
ry i aparatu ruchu, z którym głównie jest utoż-
samiany, zdaje się posiadać potencjał związany 
z pozytywnym wpływem na mózg, a co za tym 
idzie wsparciem procesów poznawczych. 

Marta Modrzańska 

COLLIBRE SWISS COLLAGEN 
VITAL DRINK kolagen 4pack

Kolagen Witalny Napój
Pojemność: 140 ml/buteleczka, 
Waga: 167 g/buteleczka
Zestaw: 4 pack (butelka 140 ml)
Właściwości:
• Collibre Swiss Collagen Drink to inno-

wacyjne połączenie bioaktywnego kolagenu z 

naturalną witaminą C.
• Każda buteleczka Collibre Swiss Collagen 

Drink posiada w swoim składzie 10 000 [mg] 
wysokiej jakości szwajcarskiego kolagenu o 
najwyższym stopniu hydrolizy (2000Da) i w 
połączeniu z naturalną witaminą C zapewnia 
najwyższą, osiągniętą do tej pory przyswajal-
ność przez organizm ludzki, która jest na po-
ziomie aż 95%.

• Płynny kolagen Collibre Swiss Collagen 
Drink, zwany też eliksirem młodości, produko-
wany jest z samych naturalnych składników i 
nie zawiera konserwantów.

• Kolagen poprawia wydolność fizyczną 
organizmu i podwyższa wytrzymałość na nad-
mierne przeciążenia ścięgien, wiązadeł i sta-
wów.

• Przyspiesza zdolność organizmu do rege-
neracji po urazach.

• Collibre Swiss Collagen Vital Drink to 
płynny kolagen o smaku owoców tropikalnych.

• Produkt pasteryzowany.
• Zalecana dzienna porcja do spożycia: 

140ml przez minimum 4 tygodnie.
• Nie należy przekraczać zalecanej dziennej 

dawki do spożycia.
• Suplementy diety nie mogą być stosowane 

jako substytut zróżnicowanej diety.
• Zrównoważony sposób żywienia oraz pro-

wadzenie zdrowego trybu życia są niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Skład:
• Woda,
• Sok cytrynowy z zagęszczonego soku cy-

trynowego,
• Hydrolizowany kolagen[10000mg],
• Cukier,
• Izolaty białek,
• Stabilizator: pektyny ,
• Aromaty,
• Barwnik: beta-karoten,
• Dodane witaminy: A, B1/Tiamina, B2/Ry-

boflawina, B3/Niacyna, B5/kwas pantotenowy, 
B6, B7/Biotyna, B9/kwas foliowy, B12, C, D3, 
E,

• Krzem.
Korzyści z regularne-

go stosowania Col-
libre Swiss Colla-
gen Vital drink:

• Szybka rege-
neracja mięśni po 

wysiłku.
• Mocne 

stawy, więza-
dła i ścięgna.

• Wzmoc-
nienie wszyst-

kich układów w 
organizmie.

• Lśniące i 
wzmocnione włosy.

• Zmniejszone ryzyko kontuzji.
• Przyśpieszona regeneracja po urazach.
• Wzrost wydolności fizycznej i szybsza re-

generacja po wysiłku.
• Witamina A wspomaga budowę kości, jest 

istotna dla dobrego wroku.
• Witamina C wspomaga odbudowę kola-

genu.
• Krzem usuwa z komurek substancje tok-

syczne.
Zamów Kolagen Witalny Napój teraz w 

sklepie internetowym:
http://www.powrotdonatury.com/product/

hydrolizat-kolagenowy-witalny-napoj/

COLLIBRE SWISS COLLAGEN 
ACTIVE DRINK kolagen 4pack

Kolagen Aktywny napój
Pojemność: 140 ml/buteleczka, 
Waga: 167 g/buteleczka
Zestaw: 4 pack (butelka 140 ml)

Właściwości:
• Collibre Swiss Collagen Drink to inno-

wacyjne połączenie bioaktywnego 
kolagenu z naturalną wita-
miną C.

• Każda bu-
teleczka Collibre 
Swiss Collagen 
Drink posiada w 
swoim składzie 
10 000 [mg] wy-
sokiej jakości 
szwajcarskie-
go kolagenu o 
n a j w y ż s z y m 
stopniu hydro-
lizy (2000Da) i 
w połączeniu z 
naturalną witami-
ną C zapewnia najwyższą, 
osiągniętą do tej pory przyswajalność przez 
organizm ludzki, która jest na poziomie aż 95%.

• Płynny kolagen Collibre Swiss Collagen 
Drink, zwany też eliksirem młodości, produko-
wany jest z samych naturalnych składników i 
nie zawiera konserwantów.

• Kolagen poprawia wydolność fizyczną 
organizmu i podwyższa wytrzymałość na nad-
mierne przeciążenia ścięgien, wiązadeł i sta-
wów.

• Przyspiesza zdolność organizmu do rege-
neracji po urazach.

• Collibre Swiss Collagen Active Drink to 
płynny kolagen o smaku owoców tropikalnych.

• Produkt pasteryzowany.
• Zalecana dzienna porcja do spożycia: 

140ml przez minimum 4 tygodnie.
• Nie należy przekraczać zalecanej dziennej 

dawki do spożycia.
• Suplementy diety nie mogą być stosowane 

jako substytut zróżnicowanej diety.
• Zrównoważony sposób żywienia oraz pro-

wadzenie zdrowego trybu życia są niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Skład:
• Woda,
• Sok cytrynowy z zagęszczonego soku cy-

trynowego,
• Hydrolizowany kolagen[10000mg],
• Cukier,
• Izolaty białek,
• Stabilizator: pektyny ,
• Aromaty,
• Barwnik: beta-karoten,
• Dodane witaminy: witamina A,
• Witamina C,
• Krzem.
Korzyści z regularnego stosowania Colli-

bre Swiss Collagen Active drink:
• Szybka regeneracja mięśni po wysiłku.
• Mocne stawy, więzadła i ścięgna.
• Wsparcie przy tworzeniu właściwej masy 

mięśniowej.
• Zmniejszone ryzyko kontuzji.
• Przyśpieszona regeneracja po urazach.
• 
• Zamów Kolagen Aktywny Napój teraz w 

sklepie internetowym: http://www.powrotdona-
tury.com/product/hydrolizat-kolagenowy-kola-
gen-aktywny-napoj/

 

COLLIBRE SWISS  
COLLAGEN BEAUTY 

DRINK kolagen 4pack
Kolagen Napój Piękności
Pojemność: 140 ml/buteleczka, 
Waga: 167 g/buteleczka
Zestaw: 4 pack (butelka 140 ml)
Właściwości:
• Collibre Swiss Collagen Drink 

to innowacyjne połączenie bioak-

tywnego kolagenu z naturalną witaminą C.
• Każda buteleczka Collibre Swiss Collagen 

Drink posiada w swoim składzie 10 000 [mg] 
wysokiej jakości szwajcarskiego kolagenu o 
najwyższym stopniu hydrolizy (2000Da) i w 
połączeniu z naturalną witaminą C zapewnia 
najwyższą, osiągniętą do tej pory przyswajal-
ność przez organizm ludzki, która jest na po-
ziomie aż 95%.

• Płynny kolagen Collibre Swiss Collagen 
Drink, zwany też eliksirem młodości, produko-
wany jest z samych naturalnych składników i 

nie zawiera konserwantów.
• Kolagen poprawia wydol-

ność fizyczną organizmu 
i podwyższa wytrzy-
małość na nadmierne 
przeciążenia ścięgien, 
wiązadeł i stawów.

• Przyspiesza 
zdolność organizmu 
do regeneracji po 
urazach.

• Collibre Swiss 
Collagen Beauty 

Drink to płynny kola-
gen o smaku owoców 

tropikalnych.
• Produkt pastery-

zowany.
• Zalecana dzienna porcja do spożycia: 

140ml przez minimum 4 tygodnie.
• Nie należy przekraczać zalecanej dziennej 

dawki do spożycia.
• Suplementy diety nie mogą być stosowane 

jako substytut zróżnicowanej diety.
• Zrównoważony sposób żywienia oraz pro-

wadzenie zdrowego trybu życia są niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Skład:
• Woda,
• Sok cytrynowy z zagęszczonego soku cy-

trynowego,
• Hydrolizowany kolagen[10000mg],
• Cukier,
• Izolaty białek,
• Stabilizator: pektyny ,
• Aromaty,
• Barwnik: beta-karoten,
• Dodane witaminy: witamina A, witamina 

C, witamina E , Krzem.
Korzyści z regularnego stosowania Colli-

bre Swiss Collagen Beauty drink:
• Szybka regeneracja mięśni po wysiłku.
• Piękna i jędrna skóra.
• Lśniące i wzmocnione włosy.
• Zdrowe paznokcie.
• Mocne stawy, więzadła i ścięgna.
Zamów Kolagen Napój Piękności teraz w 

sklepie internetowym: http://www.powrotdona-
tury.com/product/hydrolizat-kolagenowy-kola-
genowy-napoj-pieknosci/

Przedstawiony powyżej nowe produkty 
kolagenowe firmy COLLIBRE, można nabyć 
w zielonych aptekch Back To Nature, Inc., w 
Chicago,
• 5556 W. Belmont Ave., Tel: 773-481-0036,
• 5898 S. Archer Ave., Tel: 773-582-8568
• oraz Arlington Heights,
• 56 S. Arlington Hts. Rd., Tel: 847-598-5667,
 Oraz w sklepie internetowym:
 www.powrotdonatury.com

 HYDROLIZAT
KOLAGENOWY 
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Łuszczyca jest jedną z częst-
szych przewlekłych chorób der-
matologicznych występującą u 
1.5-4% populacji światowej. Za-
chorowalność na tą chorobę stale 
rośnie i ma ona coraz większy ne-
gatywny wpływ na jakość życia 
ludzi, którym ona dokucza.

Klinicznie łuszczyca przedsta-
wia się jako okrągłe, rumieniowe 
zaczerwienienia skóry, dobrze 
odgraniczone od otoczenia , któ-
re mogą być pokryte srebrzysty-
mi łuskami. Zmiany chorobowe 
mogą obejmować również stawy 
układu ruchu, szczególnie te są-
siadujące ze zmianami skórnymi.

Ponieważ łuszczyca jest chorobą autoimmunolo-
giczną, jej konwencjonalne leczenie jest oparte na 
lekach immunosupresyjnych (upośledzających od-
pornośc) i charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem 
działań niepożądanych. Dlatego też wielu chorych 
rezygnuje z takiego leczenia i poszukuje innych roz-
wiązań wśród środków naturalnych. Jednym z nich 
jest ostatnio coraz częściej stosowany olej z owo-
ców i nasion rokitnika, który do niedawna miał tylko 
dowody swojego działania w przypadku łuszczycy 
oparte na opowiadaniach osób go stosujących.

Istnieją udokumentowane badania naukowe opi-
sujące korzystne działanie mongolskiego oleju z ro-
kitnika w chorobach wątroby, w leczeniu ran, w ato-
powym zapaleniu skóry, działanie chroniące przed 
szkodliwym wpływem promieniowania radioaktyw-
nego. Dopiero niedawno (listopad 2018) ukazały się 

wyniki pracy naukowców jedne-
go z uniwersytetów medycznych 
w Rumunii pokazujące lecznicze 
działanie oleju z rokitnika w przy-
padku zmian skórnych w łuszczy-
cy (Experimental and Therapeutic 
Medicine). 

Do oceny wyników ekspe-
rymentu stosowano dermatolo-
giczną skalę ewaluacji zmian 
skórnych w łuszczycy oraz derma-
tologiczny wskaźnik jakości życia 
pacjenta. U grupy badanych osób 
stosujących olej z 
rokitnika zanotowa-
no poprawę jakości 
życia i wycofywanie 

się patologicznych zmian skórnych, 
które były zaobserwowane po czterech 
tygodniach leczenia i jeszcze lepsze re-
zultaty zostały zanotowane po okresie 
ośmiu tygodni. 

Po lewej stronie skóra zmieniona 
łuszczycowo przed badaniem klinicz-
nym (nie leczona w żaden sposób). Po 
prawej to samo miejsce po stosowaniu 
oleju z rokitnika 2 razy dziennie przez 
osiem tygodni.

Natomiast u grupy osób stosujących 
placebo nie zaobserwowano żadnych 
zmian po czterech tygodniach ekspery-
mentu. Natomiast w ósmym tygodniu 
zanotowano pogorszenie zmian skór-
nych i jakości życia chorych.

Rezultaty opisanego badania kli-
nicznego sugerują, że Shasr Doctor 
olej z mongolskiego rokitnika powi-
nien być poważnie brany pod uwagę, 
jako możliwy środek terapeutyczny w 
tej chorobie, która dokucza coraz więk-
szej ilości ludzi na całym świecie. Jego 
największą zaletą (oprócz możliwej 
skuteczności) jest brak działań ubocz-
nych i szereg dodatkowych korzyst-
nych działań na organizm oraz niski 
koszt stosowania.

Dla zdrowej skóry, ochrony błon międzykomór-
kowych, wsparcia układu odpornościowego, zdro-
wych zębów i dziąseł, leczenia choroby wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy, działający tonizująco na ser-
ce. Dla zewnętrznego i wewnętrznego stosowania.

Shar Doctor, olej z Rokitnika Mongolskiego 
(Mongolian Seabuckthorn Oil) niezwykle silny, 
ogólnie podtrzymujący zdrowie i urodę roślinny śro-
dek, zbierany i dostarczany z północnych, chłodnych 
rejonów Mongoli, kupić można w zielonych apte-
kach natury, Back To Nature w Chicago i Arlington 
Heights. Tel. 773-582-8568. Zadzwoń i zapytaj o 
najbliższą lokalizację, oraz w sklepie internetowym:

www.powrotdonatury.com
http://www.powrotdonatury.com/product/shar-

doctor-mongolski-100-czysty-olej-z-rokitnika/

Wiek robi swoje. Zaczyna się 
przybieranie na wadze, przerzedzanie 
włosów i... zaczynamy mieć proble-
my w sypialni. Dla większości męż-
czyzn jest to doświadczenie skrajnie 
trudne. Ma wpływ na pewność siebie, 
często rodzi frustrację i prowadzi do 
napięć. W konsekwencji, w obawie 
przed kolejnymi rozczarowaniami, 

zaczynasz unikać 
zbliżeń. Im dłużej 
problem trwa, tym 
bardziej się od siebie 
oddalacie...

Jednak nie 
musi tak być

Czy niebieska 
pigułka mocy 
może pomóc?

Prawdopodobnie doskonale wiesz, 
o jaką pigułkę chodzi. To “cudowne” 
panaceum ma jednak pewne efekty 
uboczne, o których zdaje się zapomi-
namy lub nie chcemy pamiętać… sto-
sując ją, na własne życzenie możemy 
nabawić się problemów kardiologicz-
nych, a nawet doprowadzić do utraty 

słuchu lub ślepoty! Tak - ten popu-
larny specyfik jest niebezpieczny dla 
Twojego zdrowia!

Należy również pamiętać, że nie-
bieskie pigułki działają w sposób 
czysto fizyczny - zwiększając prze-
pływ krwi do organów. To oznacza, 
że poziom testosteronu pozostaje 
bez zmian. Co więcej - pożądanie 
rónież nie rośnie.

Czy wobec tego istnieje jakaś al-
ternatywa? Rozwiązanie bezpieczne 
dla naszego zdrowia, które nie tylko 
wyeliminuje problemy z osiąganiem 
gotowości, ale i pobudzi produkcję 
testosteronu, a tym samym - nasze li-
bido? Odpowiedź brzmi - TAK.

Istnieje sposób na walkę z im-
potencją przy pomocy naturalnego, 
bezpiecznyego dla Twojego zdrowia, 
preparatu. Nie musisz biernie godzić 
się na obniżenie popędu seksualnego 
i utratę sił witalnych.

ODZYSKAJ LIBIDO  
I DAWNĄ SPRAWNOŚĆ  

SEKSUALNĄ W NATURAL-
NY SPOSÓB. POMOŻE  
CI W TYM SAYVILEN

SAYVILEN nabyć można w zielo-
nych aptekach natury, Back To Na-
ture, Inc., w Chicago,
• 5556 W. Belmont Ave., (Belmont/
Central), Tel. 773-481-0036
• 5898 S. Archer Ave., (Archer/Cen-
tral), Tel. 773-582-8568
• Arlington Heights, 56 S. Arlington 
Hts. Rd., Tel. 847-590-5667
lub w sklepie internetowym: 
www.powrotdonatury.com
www.powrotdonatury.com/product/
sayvilen/

DOŁĄCZ DO MĘŻCZYZN PO 40 ROKU ŻYCIA, KTÓRZY W 100% NATURALNY 
SPOSÓB ODZYSKALI PEŁNIĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI SEKSUALNYCH.

LECZNICZE DZIAŁANIE SHAR DOCTOR, MON-
GOLSKIEGO OLEJU Z ROKITNIKA W ŁUSZCZYCY
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Niezwykła zawartość odżywcza i związane z nią 
korzyści dla zdrowia naszego całego organizmu

Dla zdrowej skóry, ochrony błon międzyko-
mórkowych, wsparcia układu odpornościowego, 
zdrowych zębów i dziąseł, leczenia choroby wrzo-
dowej żołądka i dwunastnicy. Działa tonizująco 
na serce. Doskonały środek odchudzający. Dla ze-
wnętrznego i wewnętrznego stosowania 

NIEZWYKLE WAŻNY OLEJ

Ten powszechnie szanowany „super olej” jest 
bogaty w przeciwutleniacze, niezbędne amino-
kwasy, witaminę E, rzadko występujący Omega 7 
oraz ponad 190 innych bioaktywnych składników 
odżywczych.

Shar Doctor, Olej z Rokitnika Mongolskiego 
(Mongolian Seabuckthorn Oil) jest niezwykle silnym 
ogólnie podtrzymującym zdrowie i urodę roślinnym 
środkiem, zbieranym i dostarczanym z północnych, 
chłodnych rejonów Mongoli.

Bogactwo w Omega 7, witaminyA, C i E, i za-
wartość wręcz legendarnego z uwagi na swoje dzia-
łanie enzymu SOD (dysmutazy superoksydacyjnej), 
pośród innych wartościowych substancji odżyw-
czych, składają się na niezwykle właściwości tego 
produktu. Omega 7 została okrzyknięta specjalnym 
środkiem odżywczym, który jest w stanie chronić, 
wzbogacać, nawilżać i odnawiać skórę i błony ślu-
zowe, które wyścielają przewód pokarmowy i układ 
moczopłciowy. Synergistyczny rezultat działania 
tych składników daje w rezultacie bardzo wyrazisty 
w swoim działaniu produkt zdrowotno-kosmetycz-
ny, który potrafi opóźniać procesy starzenia skóry, 
leczyć choroby wrzodowe żołądka i dwunastnicy, 
układu moczowego, produkt potrafiący wzmacniać 
nie tylko włosy ale i zdrowie układu sercowo-naczy-
niowego dzięki bardzo silnym naturalnym własno-
ściom uzdrawiającym, włączając w to walkę z infek-
cjami i odpowiedź na stany zapalne. Jest doskonałym 
środkiem odchudzającym.

Shar Doctor pomaga także utrzymać prawidłowy 
stan nawilżenia błon śluzowych i zapobiega zatwar-
dzeniom. 

Shar Doctor jest także wspaniałym 
środkiem dla skóry i jest nawet uważa-
ny za remedium na trądzik różowaty. 
Wystarczy nanieść olej na skórę twa-
rzy jako element codziennych zabie-
gów pielęgnacyjnych. 

Shar Doctor jest znaczącym źró-
dłem witamin, aminokwasów, kwasów 
tłuszczowych i 27 pierwiastków ślado-
wych.

Shar Doctor zawiera 106 znanych sub-
stancji odżywczych i bioaktywnych, w tym 
witaminy A, C, i E, polifenole, karotenoidy, 
flawonoidy, niezbędne kwasy tłuszczowe i 
pierwiastki śladowe, włączając w to cynk, se-
len, mangan i żelazo.

Shar Doctor pomaga budować, odnawiać i 
usprawniać funkcje immunologiczne.

Shar Doctor posiada zintegrowane wła-
sności przeciwnowotworowe.

Shar Doctor posiada także liczne skład-
niki o działaniu przeciwzapalnym i prze-
ciwwrzodowym.

Shar Doctor pomaga utrzymać prawidło-
wo funkcjonujący i zdrowy układ pokarmo-
wy. Przeciwdziała w chorobach żołądka i 
jelit, likwiduje nadkwasotę.

Shar Doctor jest znany z tego, że może redu-
kować poziom cholesterolu, wysokiego ciśnienia i 
hamować agregację płytek krwi.

Shar Doctor jest stosowany do leczenia opa-
rzeń, egzemy, łuszczycy, zapalenia skóry, opa-
rzeń słonecznych, ran, odmrożeń, popromiennych 
uszkodzeń skóry i do szybszego gojenia się ran po 
zabiegach chirurgii laserowej (także chirurgii pla-
stycznej).

Shar Doctor posiada także wysoką zawartość 
substancji odżywczych niezbędnych dla prawi-
dłowego metabolizmu oraz regeneracji komórek 
skóry.

SKONDENSOWANY, ORGANICZNY SHAR 
DOCTOR SOK Z ROKITNIKA MONGOLSKIE-

GO

Owoce rokitnika są trudne do zbierania z cierni-
stych krzewów odpornych na niskie i wysokie tem-
peratury rosnących na suchych terenach w Mongolii. 
Są one bogate w witaminy i oleiste zdrowe tłuszcze 
roślinne. To naturalnie produkowane przez matkę na-
turę lekarstwo nazwaliśmy Shar Doctor i oferujemy 
go wszystkim ludziom, ponieważ naszym celem jest 
pomagać Wam w utrzymaniu zdrowia, byciu silnym, 
krzepkim i energicznym.

Sok jest skondensowany i najlepiej jest go przed 
spożyciem rozcieńczyć wodą. Możesz w tym celu 
używać gorącej wody, kiedy jest bardzo zimno. Nato-
miast w ciepłe, wilgotne dni możesz używać zimnej 
wody z lodem lub bez, tak jak Ci pasuje. Napój ten 
wzmocni układ odpornościowy, pomoże zapobiec 
grypie, a także ugasi pragnienie. Produkty Shar Doc-
tor nie mają konserwantów, są całkowicie naturalne 
i wytwarzane są w bardzo czystych warunkach. Ich 
kolor, gęstość i płynność mogą się różnić pomiędzy 
różnymi partiami owoców rokitnika.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA:

• Wspieranie i odbudowa funkcji odpornościowych 
organizmu.

• Zaspokaja dzienne zapotrzebowanie na witaminę 
C.

• Dostarcza substancji odżywczych dla włosów, 
paznokci i skóry, ponieważ zawiera kwasy ome-
ga 3, 6, 7, 9.

• Nawilża płuca i oczyszcza nerki.
• Poprawia pracę przewodu pokarmowego.

ZALECA SIĘ STOSOWAĆ W PRZYPADKU:

1. Żeby zaspokoić pragnienie, dostarczyć organi-
zmowi niezbędnych witamin i zneutralizować różne-
go typu toksyny zgromadzone w organizmie. Pod-
czas gorącej pogody można pić sok po rozcienczeniu 
zimną wodą (z lodem lub bez) w stosunku 1:5. 

2. Podczas zimnej pogody w celu zapobiegania 
przeziębieniom i grypie, wspomagania energetycz-
nego organizmu i wspomagania układu odpornościo-
wego, najlepiej jest rozcieńczyć skondensowany sok 
ciepłą lub gorącą wodą w stosunku 1:5.

Mongolski Olej RokitnikowyMongolski Olej RokitnikowyMongolski Olej Rokitnikowy
(Mongolian Seabuckthorn Oil – oleum hippophaes)

Shar Doctor, oryginalny olej z rokitnika mongolskiego (100 ml) oraz Skondensowany Sok Shar 
Doctor (20 saszetek - 40 ml każda) soku z rokitnika, kupić można w zielonych aptekach natury, 

Back To Nature w Chicago i Arlington Heights. Tel. 773-582-8568. Zadzwoń i zapytaj o najbliższą 
lokalizację, lub w sklepie internetowym: www.powrotdonatury.com
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Rewelacyjna Linia Kosmetyków 
Do Pielegnacji SkóryElma

Krem Elma Skin Revitali-
zer, rewitalizator skóry, Dla 
kobiet i mężczyzn

 
Rewerlacyjny krem Elma Skin 

Revitalizer na bazie roślinnych ko-
mórek macierzystych z aktywną ki-
netyną (czynnikiem wzrostu komórek 
skóry), regeneruje skórę i nadaje jej 
młodzieńczy wygląd. Zmniejsza wi-
doczne zmarszczki, powstrzymuje sta-
rzenie skóry,odmładza, ujędrnia skórę, 
chroni przed UV, wiatrem i mrozem, 
likwiduje przebarwienia. Jest dosko-

nały pod 

makijaż. 
Nie zawiera emulgatorów (detergen-
tów), konserwantów (np.parabenów), 
glikoli kwasow i wody. Jest cztero-
krotnie bardziej wydajny niż regular-
ny krem.

Dostarczając wszystkich składni-
ków zawartych w roślinnych komór-
kach macierzystych (komplet wita-
min, aminokwasów, antyoksydantów 
i czynnika wzrostu komórek skóry, 
kinetyny), odmładza skórę, powo-

duje zwiększone 

wytwarzanie własnego 
kolagenu, wygładza 
zmarszczki, nadaje jej 
młodszy wygląd.

Skład:
Nagietek, Babka 

szerokolistna, Babka 
zwyczajna, Olej ko-
kosowy, Olejek róża-
ny, Shea Butter, Wita-
mina E

Sposób użycia:
Nałożyć niewielką 

ilość kremu na twarz, 
szyję i dłonie. Masować 
delikatnie ruchem okrężnym 
do góry. Usuąć delikatnie nadmiar 
kremu. Używaj codziennie, rano i 
dla uzyskania najlepszych rezultatów 
wieczorem.

Co mówi użytkowniczka: 
Cathy - Wisconsin
Ten produkt jest niesamowity! Już 

po kilku dniach moja skóra znacznie 
się poprawiła. To jak magia! Bardzo 
dziękuję za wspaniałą, szybką ob-
sługę. Już się niecierpliwie i wkrót-
ce napewno znów odwiedzę zieloną 
aptekę natury, Back To Nature.

Krem Elma Skin Revitalizer na-
być można również w sklepie inter-
netowym: www.powrotdonatury.com

http://www.powrotdonatury.com/
product/krem-elma-skin-revitalizer-
-re- witalizator-skory/

Rewelacyjna Maść Elma 
01 Na Wszystkie Problemy 
Skórne

 
Maść skórna Elma 01powinna być 

w każdym domou. Jest onaniezwykle 
skuteczna w przypadku wszystkich 
problemów skórnych, w tym łuszczy-
cy, trądziku różowatego, wyprysków, 

skaz, wysypek i innych stanów 
zapalnych skóry. 

Przyśpie-
s z a 

gojenie się zacięć, 
oparzeń, sinia-
ków, dłoni cu-
krzycowych . 
Posiada wła-
ściwości an-
tybakteryjne 
Maść może 
być użyta rów-
nież do regene-
racji skóry.

Składniki
N a g i e t e k , 

Babka lance-
towata, Babka 

większa, Olej z mię-
ty pieprzowej, Syberyjski 

żeńszeń, Witamina E, Gliceryna, La-
nolina

100% naturalna. Nie zawiera an-
tybiotyków, sterydów, parabenów i 
sztucznych środków konserwujących.

Sposób użycia
Nałożyć na noc niewielką ilość 

maści na dotknięte chorobą miejsca i 
delikatnie wcierać w skórę. Używać w 
razie potrzeby.

Opinia użytkownika
Pan Janek -Mississauga, Ontario
Mój przyjaciel znalazł się w szpi-

talu w stanie krytycznym. Po dwóch 
tygodniach przyjmowania kroplówek 
i zastrzyków, jego ręce były obrzęk-
nięte i posiniaczone. Z tego powstały 
niegojące się rany. Przyniósłem mu 
maść Elma 01, kiedy był w szpitalu 
i po 10 dniach stosowania, większość 
siniaków zniknęła, a wszystkie rany 
zostały wyleczone. Personel szpitala 
nie mógł uwierzyli w to, co się stało. 
Dziękuję Elmaskincare za taką cu-
downą maść.

Maść Elma 01 nabyć można rów-
nież w sklepie internetowym: www.
powrotdonatury. com

http://www.powrotdonatury.com/
product/ elma-01/

Elma 11 - HAIR AND SCULP

Odżywka do Włosów i Skóry Gło-
wy dla Mężczyzn i Kobiet

 Elma 11, Odżywka 
do Włosów i Skóry 

Głowy za-
pew-

nia skórze pełen zestaw aminokwa-
sów, witamin i kinetyny, dzięki czemu 
komórki macierzyste skóry są ak-
tywne i skuteczniejsze. Powoduje to 
wzrost nowych włosów.

Po 3 tygodniach użytkowania, two-
je włosy będą silniejsze i zdrowsze.

Po 5 tygodniach skóra zostanie 
oczyszczona, a wypadanie zmniejszy 
się.

3 miesiącach powinien rozpocząć 
się proces odrostu włowów.

Składniki
Nagietek, Babka lancetowa, Babka 

większa, Witamina E, Olej rycynowy, 
Jojoba, Olej Simmondsia chinesis, 
Olej z oliwek

100% naturalny. Nie zawiera an-
tybiotyków, sterydów, parabenów i 
sztucznych środków konserwujących.

Sposób użycia
W przypadku łupieżu, podrażnień 

skóry głowy lub w celu zatrzymania 
wypadania włosów, należy wcierać 
olej w skórę głowy i włosy 
i pozostawić na kilka go-
dzin przed myciem. Sto-
suj 2-3 razy w tygodniu.

Opinia użytkownika: 
Tadeusz - Polska

To był wspaniały 
produkt dla mnie. 
Po zastosowaniu 
preparatu ELMA 
11, nie tylko prze-
stałem tracić włosy, 
ale po 4 miesiącach 
stosowania ELMA 
11 zauważyłem 
nowe włosy w ły-
sych miejscach na 
mojej głowie. TO 
CUD CUDÓW! 
Polecam wszyst-
kim KOBIETOM i 
MĘŻCZYZNOM.

Odżywkę do 
włosów i skóry gło-
wy Elma 11 kupić można 
również w sklepie internetowym:

www.powrotdonatury.com
http://www.powrotdonatury.com/

product/elma-11/
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MOŻESZ WYGLĄDAĆ MŁODZIEJ W 
SPOSÓB NATURALNY PRZY POMOCY 

METODY ZNANEJ OD TYSIĘCY LAT

Akupunktura kosmetyczna jest skuteczną, naturalną i niechirurgicz-
ną metodą używaną w celu cofania objawów starzenia się najbardziej 
widocznych na twarzy i szyi. Pozwala ona zmniejszyć zmarszczki, uję-
drnić i poprawić elastyczność tkanek twarzy i szyi, podnieść obwisłą 
skórę, opadające spuchnięte powieki i zmniejszyć podwójny podb-
ródek. Zabiegi tego typu mogą również poprawić koloryt i tonację 
skóry, zmiękczyć blizny oraz utrzymywać trądzik pod kontrolą.

Według filozofii tradycyjnej medycyny chińskiej akupunktura ko-
smetyczna reguluje przepływ energii w meridianach przebiegających 
przez obszar głowy i żeby zapobiec zbyt dużemu przeciążeniu energe-
tycznemu tego rejonu, powinno się ją wykonywać razem z akupunkturą 
reszty ciała. 

Natomiast patrząc na efekty akupunktury kosmetycznej w sposób 
myślenia medycyny zachodniej, stymuluje ona w naturalny sposób 
lepszy przepływ krwi, limfy oraz procesy regeneracyjne. Obejmuje to 
produkcję kolagenu w tkance łącznej, co tłumaczy poprawę jędrności 
skóry uzyskiwaną w wyniku tego zabiegu i przywrócenie jej natural-
nego młodego wyglądu. Oprócz tego, akapunktura jest skuteczna przy 
dolegliwościach takich jak bóle głowy, migreny, rwa kulszowa, bezsen-
ność, depresja, nerwice i t.d.

 Przełam swoje opory i strach przed igłami, a Twoje ciało okaże 
wdzięczność. Akupunktura to technika medycyny alternatywnej, która 
wpływa na poprawę ogólnego stanu zdrowia. Jej działanie polega na sty-
mulacji określonych partii ciała poprzez wbijanie specjalnych cienkich 
igieł. Mowa o punktach, w których zakończenia nerwowe są połączone 
z organami wewnętrznymi i tkankami. Dzięki bańkom i akupunkturze 
poczujesz lekkość, która jest warta każdych pieniędzy. Nie zastanawiaj 
się, zadzwoń do doktor Handy już teraz:

Zabiegi wykonywane są w lokalizacjach Back to Nature w Arling-
ton Heights, 56 S. Arlington Heights Rd., oraz oraz w Chicago, 5898 S. 
Archer Ave., przez doktor Handę Tumurbaatar, od lat współpracującą z 
naszymi zielonymi aptekami natury.

W celu umówienia się na zabieg można dzwonić pod numer:
847-401-8380

CO DOBREGO  
W BACK TO NATURE?

Obudź krążenie limfy!  
Postaw na masaż limfatyczny, bańki lub

akupunkturę. Jeśli czujesz się zmęczony, cierpisz 
na obrzęki nóg i masz cellulit, zadbaj o układ limfa-

tyczny. Najprawdopodobniej pracuje on na  
zwolnionych obrotach i potrzebuje stymulacji.

Niesprawny układ limfatyczny wpływa na naszą odporność. Może nie tylko osła-
bić stan zdrowia, lecz również wywołać bóle stawów, spowodować zatrzymanie pły-
nów w organizmie i gromadzenie się toksyn. Jak pobudzić krążenie limfy?

MASAŻ LIMFATYCZNY

 Najskuteczniejszym sposobem pobudzenia układu chłonnego jest tzw. drenaż lim-
fatyczny. Masnaż limfatyczny to skomplikowana technika ucisków skoncentrowana 
na skórze i warstwach podskórnych. Warto umówić się od razu na kilka sesji, a po 
masażu zapewnić sobie odpowiednią ilość płynów. Kto raz spróbuje, na pewno zechce 
to powtórzyć! Zadzwoń do Agnieszki jeszcze dzisiaj: 847-219-4341

STAWIANIE BANIEK

 Bańki to wyjątkowa 
technika i terapia leczni-
cza, w której następuje 
intensywne przekrwie-
nie danej partii ciała. 
Używa się w tym celu 
baniek, które działają 
na zasadzie próżni. Pod 
wpływem podciśnienia 
drobne naczynia krwio-
nośne pękają, pojawiają 
się wylewy podskór-
ne. Zabieg ten działa 
oczyszczająco, popra-
wia ukrwienie tkanek i 
rozluźnia. Bańki pobu-
dzają przepływ limfy 
i pomagają w walce z 
obrzękami, cellulitem, 
zatrzymaniem wody w 

organizmie, a w niektórych przypadkach w miejscowych bólach. Warto zadbać o od-
powiednią ilość płynów, aby organizm łatwiej pozbył się toksyn.

Zadzwoń, by umówić się na zabieg, do Dr. Handy – 847-401-8380
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Specjalnie dla kobiet
Darmflora plus URO Dr. Wolz

Dla zdrowia układu moczowo-płciowego

Nowy niemiecki produkt
Darmflora plus select intens Dr Wolz

Stosuj Darmflora plus URO:
• Dla sdrowia pęcherza i dróg mo-

czowych
• Dla utrzymania zdrowia błon 

śluzowych i naturalnej mikroflory po-
chwy

• Dla zwiększonej odporności
Darmflora plus URO zawiera trzy 

specjalnie wybrane szczepy bakterii 
kwasu mlekowego, które są specy-
ficzne dla układu moczowo-płciowe-
go naszego organizmu: Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus reuteri, 
Lactobacillus rhamnosus. Zawiera 
również biotynę potrzebną dla zdro-
wia błon śluzowych organizmu, co 
pomaga w promowaniu zdrowia pę-
cherza moczowego, dróg moczowych 
i pochwy. Darmflora plus URO po-
maga w prawidłowym fukcjonowaniu 
układu odpornościowego, ponieważ 
zawiera witaminę B12.

ZDROWIE DRÓG MOCZOWYCH

Ponad 50 procent kobiet choruje 
co najmniej raz w życiu na stan zapal-
ny dróg moczowo-płciowych, szcze-
gólnie dróg moczowych i pęcherza. 
Na tą dolegliwość szczególnie nara-
żone są kobiety w ciąży, ponieważ z 
powodu zachodzących u nich zmian 
hormonalnych bakterie łatwiej do-
stają się do pęcherza. W takich sy-
tuacjach zazwyczaj przepisywane są 

antybiotyki. Początkowo powodują 
one wycofywanie się stanu zapalne-
go, który niestety często bardzo szyb-
ko wraca. Typową tego przyczyną jest 
to, że antybiotyki nie tylko zabijają 
bakterie powodu- jące 

chorobę, lecz 
również niszczą przyjazną florę bak-
teryjną przewodu pokarmowego i po-
chwy. Nienaruszona prawidłowa flora 
organizmu jest podstawą zdrowego 

funkcjonowania układu odpornościo-
wego. 

Przyczyną bardziej rozpowszech-
nionych infekcji pęcherza może być 
zatem osłabienie układu odporno-

ściowego spowodowane lecze-
niem antybiotykami. Również 
zaburzona w ten sposób prawi-
dłowa flora bakteryjna pochwy 
może sprzyjać kolonizacji przez 
mikroorganizmy chorobotwór-
cze. W takiej właśnie sytuacji 
potrzebna może być Darmflora 
plus URO, ponieważ preparat 
ten przyczynia się do utrzyma-
nia zdrowych błon śluzowych, 
a tym samym zdrowia pęcherza, 
dróg moczowych i pochwy. Jed-
nocześnie pomaga w zachowa-
niu prawidłowej odporności.

Zawartość: 40 kapsułek
Substancje aktywne:
Żywe kultury bakterii kwasu 

mlekowego 24% (Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus reu-
teri, Lactobacillus rhamnosus), 
witamina B12, Biotyna, mąka 
kukurydziana.

Rekomendowane dawko-
wanie:

Dawkę dzienną stanowi 1 kapsuł-
ka zażywana dwa razy dziennie, popi-
jana płynem w czasie posiłku.

NASZA OBIETNICA 
JAKOŚCI

JAKOŚĆ TO JEST DLA 
NAS STARANNY DOBÓR 

SUROWCÓW, CIĄGŁA 
ANALIZA REZULTATÓW 

PRODUKCJI, CERT-
FIKOWANY PROCESS 

PRODUKCJI ORAZ 
WERYFIKACJA SKU-

TECZNOŚCI NASZYCH 
PREPARATÓW PRZEZ 

NIEZALEŻNE INSTYTU-
CJE BADAWCZE. 

Doktor nauk medycznych, Dyplomo-
wany Inżynier
Georg Wolz
Zell GmbH, Niemcy

Darmflora Dr. Wolz plus URO 
kupić mona w zielonych aptekach 
Back To Nature, Inc., w Chicago 
i Arlington Heights lub w sklepie 
internetowym:

 www.powrotdonatury.com
http://www.powrotdonatury.com/

sklep/product/darmflora-plus-uro

Darmflora plus select intens zawiera 8 wyselek-
cjonowanych kultur probiotycznych w stężeniu 48 
miliardów bakterii kwasu mlekowego w dziennej 
dawce oraz witaminy z grupy B. Bakterie kwasu mle-
kowego są dobrze chronione przed kwasem żołądko-
wym i żółciowym

Darmflora plus select Dr. Wolz to produkt spe-
cjalnie opracowany, aby wspierać zdrową błonę ślu-
zową jelit. Wybrane kultury naturalnie występują w 
różnych odcinkach jelita ludzkiego ciała, gdzie po-
żytecznie wspierają fizjologiczną florę jelitową w 
pełnieniu ich funkcji. Zawartość witamin z grupy B 
wspiera błonę śluzową jelit i układ odpornościowy.

Zawiera:
48 miliardów (= 48 x 109) dobrze chronionych ży-

wych bakterii kwasu mlekowego dziennie
8 kultur:
Lactobacillus acidophilus Lactobacillus casei
Lactobacillus plantarum Lactobacillus rhamnosus
Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium lactis
Bifidobacterium breve Streptococcus thermo-

philus
 Bakterie kwasu mlekowego są dobrze chronione 

przed kwasem żołądkowym i żółciowym, dzięki cze-
mu przedostają się do jelit w nienaruszonym stanie, 
są również chronione przed wpływem temperatury, 
nie muszą być przechowywane w lodówce, dzięki 
czemu doskonale nadają się do podróżowania.

Używaj
• dla zdrowej błony śluzowej jelit
•  w trakcie i po antybiotykowej terapii
• dla wspomagania prawidłowe funkcjonowa-

nie układu odpornościowego
Zalecane dawkowanie:
4 kapsułki w zaburzeniach jelit, po przyjęciu anty-

biotyków dziennie, popijając płynem podczas posiłku. 
Podczas przyjmowania antybiotyków z 12-godzinnym 
opóźnieniem. 2 kapsułki zapewniają dobre samopo-
czucie. Dzieci od 2 do 10 lat biorą połowę dawki.

Kapsułki można otworzyć.
Suplementy diety nie mogą zastąpić zbalansowa-

nej diety i zdrowego trybu życia.
Przedstawiony powyżej nowy produkt, Darm-

flora plus select Dr Wolz można nabyć można w 
zielonych aptekch Back To Nature, Inc., w Chica-
go,

5556 W. Belmont Ave., Tel: 773-481-0036,
5898 S. Archer Ave., Tel: 773-582-8568
oraz Arlington Heights,
56 S. Arlington Hts. Rd., Tel: 847-598-5667,
Oraz w sklepie internetowym:
 www.powrotdonatury.com
http://www.powrotdonatury.com/product/dr-wol-

z-darmflora-plus-select/
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Dlaczego formuły  
komórkowe?

Olej rybny jest naturalnym bogatym źródłem kwa-
su eikozapentaenowego (EPA) i dokozaheksaenowe-
go (DHA). EPA i DHA mają kluczowe znaczenie dla 
optymalnego funkcjonowania układów wielonarzą-
dowych i utrzymania ogólnego stanu zdrowia.

KLUCZOWE KORZYŚCI ZDROWOTNE WYNI-
KAJĄCE Z OMEGA-3 EPA / DHA

UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY:

Wykazano, że kwasy tłuszczowe omega-3 z ole-
ju rybnego pomagają utrzymać optymalny 
poziom trójglicerydów i lipoprotein przeno-
szących cholesterol (LDL i VLDL) we krwi, 
które są związane z blaszkami miażdżycowy-
mi i blokadami naczyń krwionośnych. Kwasy 
tłuszczowe omega-3 mogą korzystnie wpły-
wać na zmniejszenie ryzyka zespołu metabo-
licznego, który obejmuje otyłość, wysokie ci-
śnienie krwi i wysoki poziom cukru we krwi.

UKŁAD NERWOWY

EPA i DHA są niezbędne podczas wzrostu i 
rozwoju, zwłaszcza w okresie ciąży i dzieciń-
stwa. Wspomagają optymalny rozwój mózgu, 
rdzenia kręgowego i całego układu nerwowe-
go. Ponadto wykazano, że DHA poprawia sku-

pienie i koncentrację u dzieci i dorosłych oraz może 
pomóc zmniejszyć skutki starzenia się mózgu.

PRZECIWZAPALNE: 

Długotrwały stan zapalny jest przyczyną wielu 
chorób przewlekłych, w tym chorób układu krąże-
nia, stanów zapalnych jelit, reumatoidalnego zapa-
lenia stawów i raka. Kwasy tłuszczowe omega-3 
mogą mieć silne działanie ochronne poprzez działa-
nie przeciwutleniające i przeciwzapalne. EPA i DHA 
wspierają funkcje wątroby i układu pokarmowego 
oraz promują zdrowie stawów i kości. Kwasy tłusz-

czowe omega-3 pomagają zwiększyć tworzenie ko-
ści, wpływając na szczytową masę kostną u nastolat-
ków i zmniejszając utratę masy kostnej.

ZDROWA SKÓRA:

olej rybny pomaga zwiększyć nawilżenie skóry, a 
tym samym może sprzyjać redukcji suchej i swędzą-
cej skóry oraz chronić przed uszkodzeniami słonecz-
nymi, oznakami starzenia i innymi chorobami skóry.

Olej rybny Omega-3 EPA / DHA Dr. Ratha jest 
pochodzenia naturalnego i jest przyjazny dla środo-
wiska. Pochodzi ze zrównoważonych źródeł sarde-

li zamiast dużych ryb, co wiąże się z 
ryzykiem skażenia metalami ciężkimi. 
Omega-3 EPA / DHA jest produkowa-
ny w ściśle kontrolowanym środowi-
sku i jest testowany pod kątem zna-
nych zanieczyszczeń.

*Oświadczenia te nie były ewlu-
owane przez Food and Drug Admini-
stration. Ten produkt nie jest przezna-
czony do diagnozowania, leczenia ani 
zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Kupić można w zielonych aptekach 
natury, Back To Nature, Inc., w Chica-
go i Arlington Heights. Tel. 773-481-
0036
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CANDISOL®: ENZYMY do ZWALCZANIA 
PRZEROSTU DRO¯D¯Y i GRZYBICY
Profesjonalna Formu³a Przeciwgrzybicza

Jeœli jesteœ zara¿ony grzybem i uwa¿asz, ¿e nie jest to powa¿ne, 
pope³niasz najwiêkszy b³¹d swojego ¿ycia, grzybica paznokci mo¿e 
ZAGRA¯AÆ ¿yciu. Nieleczona mo¿e przenosiæ siê do koœci, œciêgien 
lub krwi. Powoduje to posocznicê, rozwój ropnia, amputacjê, uszko-
dzenie wêz³ów ch³onnych i inne stany zagra¿aj¹ce ¿yciu.

Candisol delikatnie zabija Can-
di-da albicans, tworząc dziury w 
jej błonie komórkowej. Candisol 
nie stwarza ostrych reakcji wymie-
rania, powodowanych przez wie-
le leków przeciwdrożdżycoych. 
Enzymy wegańskie wspomagają 
zdrowie przewodu pokarmowego. 
Pasożyty i grzyby mogą rozwi-
jać się tylko wtedy, gdy ich ściany 
komórkowe pozostają nienaruszo-
ne. Enzymy zawarte w Candisolu 
rozkładają te ściany, dzięki czemu 
pomagają kontrolować drożdże i 
inne grzyby w organizmie. Candi-
sol działa łagodnie, nie wywołując 
reakcji „wymierania” i nie szko-
dzi zdrowiu flory jelitowej. Jest w 
100% wegetariańska i nie zawiera 
pszenicy, kukurydzy, soi, nabiał, 
glutenu, cukru, GMO lub innych 
powszechnych alergenów.

Przez wiele lat przerost Candida 
mógł być zwalczany tylko lekami 
przeciwgrzybiczymi i ziołami. Te 
antygrzybicze środki przynosiły 
jednak tylko częściowe wyniki. 
Obecnie mamy już lepszy sposób. 
Ponieważ ściana komórkowa Can-
dida albicans jest zbudowana z róż-
nych rodzajów błonnika, enzymy 
celulazy i hemicelulazy „trawią ją” 
lub rozkładają. Kiedy to nastąpuje, 
drożdże umierają, bez żadnej reak-
cji „obumierania.”

Od ponad siedmiu lat Candisol 
dostarcza najsilniejszą mieszankę 
roślinnych enzymów trawiących 
dostępny wszędzie błonnik i po-
maga niezliczonym ilościom ludzi 

cieszyć się bogatszym, pełniejszym 
życiem. Z powodu swojego suk-
cesu, zaczęły pojawiać się imita-
cje produktu, z których większość 
łączy celulazę z mega-dawkami 
enzymów pro-teazy (trawi biał-
ka). Ponieważ enzymy trawiące 
białko, trawią białko, które napo-
tykają, niszczą też zdrowe bakterie 
(acidophi-lus, bifidus itp.), które 
pomagają utrzymać Candidę pod 
kontrolą. Ponieważ osoby cierpiące 
na Candida mają już niski poziom 
zdrowych bakterii, jest to wyraźnie 
niewłaściwe.

Jeśli Candida jest problemem dla 
Ciebie lub Twoich bliskich, upew-
nij się czy otrzymujesz waściwy, 
oryginalny preparat. W ciągu zale-
dwie kilku tygodni - a może nawet 
wcześniej - zauważysz zmiany i bę-
dzie ci trudno w to uwierzyć. Suge-
rowane stosowanie dla dorosłych:

Dwie kapsułki, co najmniej go-
dzinę przed śniadaniem, i dwie 
przed snem, co najmniej dwie go-
dziny po jedzeniu, aż do uzyskania 
pożądanych rezultatów. Zawsze 
przyjmuj na pusty żołądek z 8 oz. 
wody. Dla podtrzymania, jedna 
kapsułka przed snem.

Dzieci: 1/2 kapsułki, dwa razy 
dziennie na każde 40 funtów masy 
ciała.

Candisol® nabyć można we 
wszystkich zielonych aptekach 
Back To Naturę w Chicago i Ar-
-lington Heights. Tel. Kontaktowy 
(1) 847-590-5667
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Prawie jedną trzecią życia przeznaczamy 
na sen i wypoczynek. Zdrowy sen powoduje 
zregenerowanie sił życiowych. Człowiek  
podczas snu zmienia pozycje około 200 razy. 
Tradycyjna poduszka robi się wtedy twarda , płaska i 
niewygodna. Właśnie dlatego często rano wstajemy 
z bólem szyi lub całego kręgosłupa. 

Jaka poduszka może nam pomoc  
zlikwidować te dolegliwości?

 Firma Bio Product Center istniejąca na rynku 
amerykańskim od 20 lat poleca poduszki zawierające 
łuski gryki i gorczycę, oznaczone jako Bio. Tak 
gorczyca jak i łuski gryki są produktam naturalnym, 
nie modyfikowanym genetycznie. Wszystkie 
wyroby są wykonywane w naszym zakładzie.

Oferowane poduszki to najzdrowsze rozwiązanie. 
Dzięki zastosowanym materiałom uzyskano wyrób 
w 100% z naturalnych surowców, co gwarantuje 
zarówno komfort użytkowania jak i przyjazność 
otoczeniu. 

Poduszka Bio jest wypełniona dokładnie 
oczyszczoną i pozbawioną kurzu łuska gryki oraz 
gorczycą białą. 

Dzięki właściwościom łusek gryki poduszka 
dopasowuje się do kształtu szyi i głowy zapewniając 
tym samym efekt poduszki ortopedycznej – wspiera 
kręgosłup w prawidłowej pozycji. Łuska gryki 
zawiera witaminę P (rutyna), kwasy organiczne i 
sole mineralne. 

Właściwości wyrobów z łuski gryki:
- antyalergiczne,
- antystresowe,

- antyodleżynowe,
- przeciwdziałają chorobom skóry i układu 

krwionośnego. 
Gorczyca stosowana w medycynie naturalnej 

od tysięcy lat jako środek który:
- pomaga usuwać uczucie zmęczenia, poprawia 

samopoczucie, pomaga zlikwidować bezsenność, 
wpływa pozytywnie na układ nerwowy (wycisza), 
poprawia przemianę materii.

- stosowana w podkładach i poduszkach 
poprawia krążenie i normalizuje napięcia 
mięśniowe, dzięki czemu pomaga w leczeniu zmian 
zwyrodnieniowych kręgosłupa (dyskopatia) oraz 
powikłań neurologicznych.

- zmniejsza wrażliwość na zmiany warunków 
biometeorologicznych,

- dzięki wytwarznemu biopolu zabezpiecza przed 
niekorzystnymi promieniowaniami a szczególnie 
przed żyłami wodnymi i promieniowanim 
geopatycznym.

- dzięki Gluoznolanom, których jednym ze 
skaładników jest eteryczny olejek gorczyczny, 
ma działanie chemoprewencyjne, które zapobiega 
rozwojowi raka piersi, prostaty, płuc i żołądka.

Zalety poduszek Bio
• jest antystatyczna, a tym samym antyalergiczna,
• zapewnia delikatny masaż głowy i szyi, dzięki 

czemu łatwiej pozbywamy się stresu i zmęczenia,
• wspera kręgosłup w prawidłowej pozycji,
• jest w 100% naturalna i ekologiczna,
• zapobiega bólom głowy, bólom szyi i karku 

oraz zaburzeniom snu,
• przeciwdziała powstawaniu skoliozy 

kręgosłupa,
• łuska w kształcie muszelki umożliwia dobry 

przepływ powietrza przez poduszkę, co zapobiega 
poceniu się skóry głowy,

• łuski gryki są bardzo elastyczne, dzięki czemu 
doskonale dopasowują się do pozycji leżącego i nie 
powodują stałych nacisków,

• jest ciepła w zimie i chłodna latem, absorbując 
temperaturę otoczenia,

• nie wymaga specjalnego traktowania; 
wypełnienie można odświeżać przez wystawienie 
na promieniowanie słoneczne

Jakie wypełnienie poduszek jest  
niewskazane przy alergii

• pierze i puch ( może uczulać, mogą gromadzić 
się bakterie i roztocza, kwestie etyczne pozyskiwania 
tych materiałów)

• wełny różnych zwierząt (ogólnie jako 
naturalny materiał mają dobre własciwosci, ale 
mogą uczulać)

• sztucznych materiałów kiepskiej jakości ( nie 
oddychają, może pojawić się wilgoć, zbijają się i 
poduszka traci elastyczność).

Poduszkę, a właściwie maty zawierające 
gorczycę i łuski gryki, polecamy szczególnie 
kierowcom spędzającym w swoich pojazdach 
długie godziny. Maty te pozwalają nam na 
komfort jazdy, likwidując bóle kręgosłupa i kości 
krzyżowo-biodrowych, zapobiegając problemom z 
hemoroidami i zabezpieczając przed poceniem się. 

Poduszki w kształcie rogalika uprzyjemniają 
nam jazdę samochodem i loty w samolotach.

Specjalnie polecam dla maluszków zestaw do 
fotelików samochodowych i wózków.

Wykonujemy różne rozmiary poduszek, od 
małych ‘jaśków” do rozmiaru „ king”, oraz całą 
gamę innych produktów, pozwalających nam 
zdrowo spć, wypoczywać i pracować. Oferujemy 
dla osób siedzących całym dniami w fotelach przy 
komputerze oraz spędzającym dzień na wózkach 
inwalidzkich specjalne poduszki i podkładki.

Na indywidualne zamówienie wykonujemy 
poduszki zawierające łuski gryki, gorczycę i słomę 
owsianą. 

Również na specjalne zamówienie wykonujemy 
poduszki zapachowe z lawendą, miętą lub różą.

O nasz product proszę pytać w Polskich sklepach 
ziołowych.

 Polecam nasze wyroby gorczycowo-gryczane 
osobom zaineresowanym w Polsce.

Stanisław Słonina 
 BioProduct Center,Inc
143 Front Str.
Wood Dale, IL 60191
www.bioproductcenter.com
FB. Bioproductcenter.
tel. 773 965 6133

Naturalna poduszka
– zdrowy sen!!!

PODUSZKI MOZNA NABYĆ W WSZYSTKICH SKLEPACH BACK TO NATURE - 773.481.0036



Niezwykła substancja odkryta w sercu wołu dodaje energii i 
pomaga organizmowi obronić się przed licznymi chorobami.
Niezwykła substancja odkryta w sercu wołu dodaje energii i 
pomaga organizmowi obronić się przed licznymi chorobami.

B2Nol (najlepsza postać koenzymu Q10 - 
CoQ10) jest uważany za „iskrę życia”, ponieważ 
umożliwia produkcję energii w komórkach. Jest 
silnym antyoksydantem, co czyni go skuteczną 
bronią przeciwko wolnym rodnikom. Oprócz tego, 
że chroni skórę i zapobiega zmarszczkom, o czym 
napisałem pod koniec wspomnianego artykułu, ko-
enzym Q10 ma również inne zastosowania, co udo-
wodniono w wielu badaniach.

CoQ10 kontra migrena
Badania wykazały, że CoQ10 może być przydat-

ny w leczeniu migreny i silnych bólów głowy. 
Uważa się, że efekt ten wynika z faktu, iż 

CoQ10 zmniejsza stan zapalny w komórkach mó-

zgu, zwiększając ochronę antyoksydacyjną, oraz 
poprawia funkcjonowanie mitochondriów, w któ-
rych zachodzi produkcja energii dla komórek.

CoQ10 kontra cukrzyca
CoQ10 może pomóc zwiększyć wrażliwość na 

insulinę i regulować poziom cukru we krwi, chro-
niąc komórki i poprawiając funkcje mitochondriów 
(produkujących energię w komórkach).

Lepiej funkcjonujące komórki spalają więcej 
glukozy, a dzięki temu zmniejsza się poziom cukru 
we krwi.

Dzięki temu osoba ma więcej energii i jednocze-
śnie mniej problemów z cukrzycą typu 2.

W jednym badaniu wykazano, że po 12-ty-
godniowej suplementacji CoQ10 odnotowa-
no spadek poziomu cukru we krwi na czczo                         
i znaczący spadek poziomu hemoglobiny A1c.

CoQ10 kontra choroby związane z 
wiekiem

Wolne rodniki przyczyniają się do wszystkich 
chorób związanych ze starzeniem się, w których 
dochodzi do uszkodzenia komórek.

Począwszy od komórek, które mutują i stają 
się komórkami rakowymi, po komórki mózgo-
we, które ulegają degeneracji i umierają, co skut-
kuje chorobą Parkinsona i chorobą Alzheimera.

Osoby cierpiące na te choroby zazwyczaj 
mają bardzo niski poziom CoQ10. Dlatego pro-
filaktyczna suplementacja może być zasadna.

Aby suplementacja była jak  
najskuteczniejsza B2Nol dla serca

Mężczyznom po 45 roku życia oraz kobietom 

po menopauzie zaleca się suplementację w wysoko-
ści 30 mg CoQ10 dziennie (co najmniej).

Aby koenzym Q10 został wchłonięty przez or-
ganizm, potrzebuje tłuszczu (jest cząsteczką lipo-
filną). Dlatego wybieraj suplement zawierający 
koenzym Q10 wraz z olejem (na przykład olejem 
rzepakowym bio) lub spożywaj go w trakcie posił-
ku zawierającego tłuszcze.

Według badań naukowych, ilości CoQ10 waha-
ją się od 60 mg do 400 mg dziennie. Wraz z po-
żywieniem, nawet jeśli mamy zbilansowaną dietę, 
dostarczamy zaledwie 10 mg dziennie. Koenzym 
Q10 występuje głównie w podrobach, wołowinie, 
sardynkach, orzechach włoskich, migdałach, oleju 
sojowym i oleju rzepakowym.

Suplementowanie B2Nol może stanowić najlep-
szy sposób, aby pobudzić produkcję energii w ko-
mórkach. Pozwoli wzmocnić organizm, zwiększyć 
czujność i dynamiczność, a także obniżyć ryzyko 
wielu chorób wynikających z dysfunkcji komórko-
wych.

Tłumaczył Marcin Hencz

B2Nol, najleopszą formę koenzymu Q10 - 
CoQ10, możesz kupić w zielonych aptekach na-
tury Back to Nature, Inc.,  w Chicago:

5556 W. Belmont Ave., Tel. 773-481-0036
5898 S. Archer Ave., Tel. 773-582-8568
oraz w Arlington Heights:
56 S. Arlington Hrs. Rd., Tel. 847- 590-5667 
Lub w sklepie internetowym: 
www.back2nature.net
http://www.powrotdonatury.com/sklep/pro-

duct/b2nol


