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MÉREGTELENÍTÉS 
 
 
5 napos tápláló tisztítás 
 
Gyengéd, hatékony tisztító folyamat. 
 
Sok egészségügyi szakértő javasol tisztítást, 
méregtelenítést általános megelőzés/ prevencióként, 
de az emberek többsége csak akkor kezd ennek neki, 
ha átesik egy betegségen vagy a teste már utal ennek 
igényére.  
 
A Living 5-Day Nutritive Cleanse ™ (5 napos tisztító 
kúrája) megkönnyíti a folyamatot egy egyszerű, 
energizáló programmal, és segít elbúcsúzni azoktól az 
akadálytól és kifogásoktól, amelyek akadályozznak a 
megtisztulástól. 
 
Egy minimum évente négyszeri megismétlést igénylő rövid, könnyed egyben tápláló tisztító forma 
segít egyensúlyban tartani a modern étrend végleteit. 
 
 
A mai modern étrend veszélyei 
A mai modern étrend magas kalória és alacsony vagy semmilyen tápanyag tartalmú étrenddé 
degenerálódott, nagyon kevés rost tartlamúvá vált, és sokszor észrevehetetlenül veszélyesen magas 
szintű édesítőszerek tartalmaz. Ezek a gyorsan emésztett "élelmiszerek" a véráramba áramlanak, és 
az inzulin szintet az egekbe szöktetik. A magas inzulin szint fokozott gyulladásossággal társított.  
 
Jelenlegi kutatások azt mutatják, hogy a gyulladás az összes krónikus betegségek alapja. A vércukor- 
és inzulinszint többlet végül krónikus problémákat okoznak, mint a cukorbetegség vagy a szív-
érrendszeri károsodások. Ezen túlmenően, a magas vércukor- és inzulin szint gyakran döntő szerepet 
játszanak a következő problémáknál: magas vérnyomás és vesekárosodás, gyenge és törékeny 
véredények és vénák, és számos súlyos krónikus betegségek, mint a cukorbetegség, a rák, és az 
Alzheimer-kór. 
 
Egy figyelemre méltó tünet, amit a túlzott inzulin és a magas vércukorszint idéz elő, az abdominális 
elhízás. Az amerikai felnőtt lakosságának körülbelül kétharmada túlsúlyos. Egyharmada klinikai 
elhízásban szenved. Ez az állapot növeli a szívbetegség kockázatát is, a koleszterin 
egyensúlytalanságát, a rákos sejtek kialakulását, női meddőséget, és epekő képződést. A magas 
inzulin- és vércukorszint egy ördögi kört hoz létre. Vágyat érzünk egyszerű szénhidrátokra, mert a 
gyorsan a vérbe jutnak. Ezután inzulin többlet termelődik, amely még nagyobb éhség érzetet kelt. 
Válaszul az éhségre újra eszel. A túlevés több testzsír felhalmozódást okoz, és több inzuilnt aktivál. Ez 
az inzulin-körhinta fáradtságot, éhséget és koncentráltlanságot hagy benned. 
 
 
Balance Complete™ az egyensúly helyreállítására  
A Young Living Balance Complete egy energetizáló, szupertáplálék shake, amely magas a 
Young Living szabadalmazott V-Fiber™ magas rosttartalmú keverékében. A Life Extension 
Foundation kutatásai azt mutatják, hogy rostkeverékek több viszkozitást termelnek (sűrűség 
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és a felszívódás) és sokkal hatékonyabbak, mint ha csak egy típusú rostot fogyasztanánk. A 
Young Living élvonalbeli oldható és oldhatatlan rostok keveréke (11 gramm adagonként) 
ideális tisztítóként, súlycsökkentőként és a mindennapos egészségmegőrzéshez. Ennek a 
hatékony rost keveréknek az összetevői segítik fenntartani a normális vércukorszintet.  Vízzel 
higítva a keverék megduzzad a belekben egy masszát alkotva, ami elnyeli és eltávolítja a 
méreganyagokat és a zsír többletet az emésztőrendszeri traktusban. Míg néhány tisztító 
negatívan befolyásolja a bélflórát, a V-Fiber keverék olyan prebiotikus* rostokat tartalmaz, 
amelyek táplálják a jótékony mikroflórát, mint a lactobacillus és bifiduszt baktériumokat, 
miközben csökkentik a kórokozó baktériumokat.  
 
Itt meg kell jegyeznünk, hogy a hirtelen megnövelt rostok bevitele néhány embernél 
kezdetben kisebb mennyiségű gáz és puffadást okozhat. Ez részben annak a ténynek 
köszönhető, hogy az átlag ember étrendje rostokban szegény. Az amerikai Food and 
Nutrition Board (FNB) férfiaknál a napi minimum 38 gramm és nőknél 25 gramm 
fogyasztását ajánlja. Az átlag amerikai pl. ennek csak a felét fogyassza. 
A Balance Complete™-ban található enzim csomag támogatja az emészthetőséget és 
minimalizálja a puffadást. Ha használatkor egy bizonyos idő eltelte után még mindíg 
tapasztalunk emésztési kényelmetlenséget vagy puffadást, tegyük hozzá a Digest + Cleanse 
progresszív illóolaj keveréket. 
 
Digest + Cleanse  
A Digest + Cleanse egy teljesen egyedi termék. Terápiás minőségű 
borsmentát, köményt, citrom, és egyéb alapvető olajok lágyzselatin kapszula 
formában közvetlenül a belekbe traszportálódnak. Kutatások bizonyítják, 
hogy a bélben oldódó borsmenta hatásos emésztőszervi panaszoknál. 
Továbbá az, hogy a borsmenta és kömény illóolaj keverékének fogyasztása 
napi háromszori alkalommal csökkenti a gázképződést  és megnyugtatja a bél 
traktust. A citrom olaj hatásának, a Digest+Cleanse másik fontos 
összetevőjének is egy ugyanolyan hosszú történelme van. Jean VALNET, híres 
orvos és gyakorló aromaterapeuta azt mondja, hogy a citromolaj serkenti a gasztro-máj- és 
hasnyálmirigy-váladékot. 
 A keverék további olajai: a gyömbér, édeskömény, és ánizs is nagy hagyománnyal bírnak az 
emésztőszervek tisztításában. Megnyugtatják a belet, erősítik a tisztítási folyamatokat és 
aktiválják a különböző emésztőszerveket. 
 
Vegyünk be egy kapszulát 30-60 perccel minden Balance Complete shake előtt, hogy az 5-
napos tápláló tisztító kúrá hatékonyságát és kényelmét jelentősen megnöveljük.Tápláló 
Cleanse. 
 
*A prebiotikum olyan természetes élelmiszerösszetevő, amelyre a gyomor-bélrendszer felső 
szakaszában található emésztőenzimek nem hatnak, és változatlan formában jutnak el a vastagbélig, 
ahol serkentik a kedvező hatású baktériumok, az úgynevezett probiotikumok szaporodását. 



 

Előadó: Holzer Brigita 
 

3 

Ningxia Red ®  ital 
egyesíti a rendkívüli farkasbogyót 100 százalékos 
tisztaságú illóolajokkal, mely az egész testet 
gazdagon ellátja tápanyagokkal. A Ningxia 
fakasbogyót legendás tulajdonságai miatt  már 
évszázadok óta használják és a folyamatos kutatások 
továbbra is igazolják új, egészséget támogató 
tulajdonságait.   
 
Élvezetes, finom ízű ital, mely kulcsfontosságú 
tápanyagokkal tölti fel a testet, energiát biztosítva és 
támogatja a tartós egészséget. 
Illóolajai: narancs, yuzu, citrom és mandarin. 

 
Megfontolt döntések alapján kiválasztott és az egészséget támogató olajok, melyek nagyon 
kellemes ízűek. 93 százaléka d-limonén, mely erős antioxidáns és tartalmaz avon tangeritin-t.  
Egy természetes aroma, mely együttesen támogatja immunrendszerünket és segít 
fenntartani a szervezet normális sejt funkcióit. 
 
A fakasbogyó (Lycium barbarum) Észak-Kína Ningxia tartományból származik. Az egyik 
legmagasabb százalékban tartalmaz növényi rostanyagot, zeaxantint és karotinoidot, mely 
elengedhetetlen az egészséges látáshoz. Tartalmaz 
poliszacharidokat (javítják az immunrendszert), 
fehérjéket és aminosavakat, és szimbiotikus 
ásványi vitaminokat, melyek együttesen 
támogatják azok optimális belső felszívódását. 
 
A teljes wolfberry felhasználásával,- püré, lé, héj, 
mag és gyümölcs - minden üveg Ningxia Red 
fenntartja és támogtja egészségünket. 
 
 
A Ningxia Red egy szabadalmaztatott szőlőmag 
kivonatot tartalmaz, mely gazdag polifenol 
vegyületekben a szív és érrendszer teljes 
támogatásáért. Továbbá, áfonya, aronia, 
cseresznye, gránátalma, és szilva gyümölcsleveket 
tartalmaz kiegészítve karotinoidokkal és 
tápanyagokkal. Ezek az alapvető építőelemek a 
szervezet számára azokat a forrásokat kínálják, 
melyekkel fenn kell tartania egészségét és 
általános jólétét. A Ningxia Red enyhén édesítve 
van természetes, kalória-mentes stevia kivonattal.  
 
A Ningxia Red pótolja a kulcsfontosságú 
tápanyagokat, természetes alacsony glikémiás 
energiát szállít és biztosítja az alapvető 
antioxidánsokat a szabad gyökök leküzdésére.  
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Az 5 napos tápláló tisztító kúra programja: 
 
1. nap 
Reggeli: 
• 30 ml Ningxia Red ital 
• Balance Complete shake (csak vízzel keverve kb. 70 ml) 
• Digest + Cleanse kapszula 
• Extra 1,5-2 l vízet inni 
Snack: 
• 1 alma és  1 narancs 
Ebéd: 
• Ugyanaz, mint a reggeli 
Snack: 
• 1 maréknyi nyers brokkoli vagy más keményítőt nem tartalmazó zöldség 
• 1 csésze gyógynövény tea 
Vacsora: 
• Ugyanaz, mint a reggeli, de a shakehez már keverhetünk 30 ml mandula tejet 
Snack: 
• egy maréknyi  friss fekete áfonya 
 
A tisztítás első napján fejfájás, diszkonfort alakulhat ki. Digest+Cleanse kapszulából ilyenkor vegyünk 
be minden shake-hez. Ha szükséges, egészítsük ki Essentialzyme™ kapszulával. Lassan adagold a 
szervezetednek a rostos shaket, hogy az intenzív gáz kialakulását elkerüld.  
 
2. nap 
Reggeli: 
• 30 ml Ningxia Red ital 
• Balance Complete shake (kb. 70 ml vízzel + esetleg 30 ml mandula tejjel) 
• Digest + Cleanse kapszula 
• Extra 1,5-2 l vízet inni 
Snack: 
• 1 körte és 1 szilva 
Ebéd: 
• Ugyanaz, mint a reggeli 
Snack: 
• 1 szál nyers zeller 
• 1 kanál mandulavaj 
Vacsora: 
• Ugyanaz, mint a reggeli, de a shakehez már keverhetünk 30 ml mandula tejet 
Snack: 
• egy maréknyi  friss fekete áfonya vagy 1 barack 
 
A tisztítás második napján magas detoxikálási hatást tapasztalhatunk. Ez a test méreganyag 
tartalmától függ. Folytassunk az Essentialzyme™ kapszula fogyasztását. 
 
3. nap 
Reggeli: 
• 30 ml Ningxia Red ital 
• Balance Complete shake (kb. 70 ml vízzel + esetleg 30 ml mandula tejjel) 
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• Digest + Cleanse kapszula 
• Extra 1,5-2 l vízet inni 
Snack: 
• fél dinnye vagy 1 narancs 
• 1 csésze borsmenta tea 
Ebéd: 
• Ugyanaz, mint a reggeli 
Snack: 
• 1 szelet riszkenyér mandulavajjal 
• 1 kanál mandulavaj 
Vacsora: 
• Ugyanaz, mint a reggeli, de a shakehez már keverhetünk 30 ml mandula tejet 
Snack: 
• 1 alma vagy maréknyi  friss fekete áfonya 
 
A harmadik napon a detoxikálás mellékhatásai csökkennek, energikusabbnak érzed magad. 
 
4. nap 
• 30 ml Ningxia Red ital 
• Balance Complete shake (kb. 70 ml vízzel + esetleg 30 ml mandula tejjel) 
• Digest + Cleanse kapszula 
• Extra 1,5-2 l vízet inni 
Snack: 
• 1 alma vagy 1 szilva 
Ebéd: 
• Ugyanaz, mint a reggeli 
Snack: 
• 1 csésze kamilla tea 
• 1 kanálnyi mandulavaj 
Vacsora: 
• Ugyanaz, mint a reggeli, de a shakehez már keverhetünk 30 ml mandula tejet 
Snack: 
• 1 közepes fürt piros/fekete szőlő mag nélkül 
 
A tested elkezdi érezni a tisztítás előnyeit. Az energiaszinted nő. Erős éhség érzeted csökken.A rostok 
könnyen felszívódnak a testedben. 
 
5. nap 
Reggeli: 
• 30 ml Ningxia Red ital 
• Balance Complete shake (kb. 70 ml vízzel + esetleg 30 ml mandula tejjel) 
• Digest + Cleanse kapszula 
• Extra 1,5-2 l vízet inni 
Snack: 
• 1 körte vagy 1 szilva 
• 1 maréknyi nyers mandula vagy napraforgó mag 
Ebéd: 
• Ugyanaz, mint a reggeli 
Snack: 
• 1 maréknyi savanyú káposzta vagy kefír, esetleg édesítetlen joghurt 
• 1 kanál mandulavaj 
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Vacsora: 
• Ugyanaz, mint a reggeli, de a shakehez már keverhetünk 30 ml mandula tejet 
Snack: 
• 1 csésze miso leves enyhén dunsztolt zöldséggel 
 
Erős éhségérzeted eltünik, lassan beiktathatsz választékos, egészséges ételeket az étrendedbe. 
 
 
Enzimek - A kulcs a jó emésztéshez 
 
Az enzimek biológiai katalizátorok, amelyek felgyorsítják a kémiai reakciók minden élő-lényben. Az 
enzimek nélkül semmi sem működik. Ételeink nélkülük hetekig a gyomrunkban maradnának, és mi 
végül elpusztulnánk. Az enzimek elengedhetetlen az emberi egészség számára és az élet fenntartás 
alapja. Az enzimek célja, hogy megtörjék vagy összerakják a molekulákat, amit nagyon gyorsan és 
hatékonyan tesznek. Minden egyes kémiai reakcióra specifikus enzimek vannak, azért, hogy ezek 
minden egyes individuális sejtet a megfelelő funkciójára serkentsék. 
Az enzimek változtatják a zsírt és a proteineket hormonokká. 
 
Melyek az enzimhiány korai jelei? Emésztési zavarok, gázképződés, gyomorégés, puffadás, 
fáradtság, fejfájás, hasi fájdalmak, hasmenés, székrekedés, krónikus fáradtság, gombás fertőzések, 
táplálkozási hiányosságok, fájdalmak, ízületi merevség, problémák a vékonybélben, a májban, a 
hasnyálmirigyben és a vastagbélben, bőrkiütések, pszoriázis és ekcéma. 
 
Sok enzim nem csupán hibásodott, hanem inaktív is. Gary Young a Springville-i (Utah) Young Life 
Research kilinikán tesztelt több mint 21 különböző enzim terméket 21 különböző cégtől amiből 
kiderült, hogy klinikai előírásoknak egyetlen egy termék sem bizonyult hatékonynak. A betegeket a 
kutatás alatt gondosan ellenőrizve voltak, és a táplálékbevitülelük állandó mérés alatt volt; A vér és 
széklet eredményük is rendszeresen mérve és elemezve volt. Az orvosok megállapították, hogy a 
betegek egyszerűen semmiféle értéket nem nyertek a tápanyagból, mert ezek az enzimek inaktívak 
voltak. 
 
Hogyan károsodnak meg az enzimek?  
1. A növények kémiailag való termesztése.  
2. Hő. 47,7 °C hőmérséklettől az enzimek elekzdenek bomlani. 53,8 °C után teljesen megkárosulnak.  
3. A pasztőrözés, sterilizálás, fagyasztás, mikrohullámú sütő. Mindezek a modern feldolgozási 
módszerek által az enzimek inaktívvá válnak. 
 
D. Gary Young beutazta a világot, hogy tanulmányozza azokat a kultúrákat, amelyekben a lakosok  
hosszú élettartama híres: A Vilcabambák Ecuadorban, az emberek a Talish hegységben 
Azerbajdzsánban, a kaukázusi régióban Grúziában, a Ningxia tartomány Belső-Mongóliában és a 
hunzakutok Észak-Pakisztánban. Ezeknek az embereknek a két közös jellemzői: rednszeresen 
böjtölnek és több mint 120 évig élnek. A böjt által a szervezet csökkenti az emésztő enzimek 
váladékát és egyidejűleg növeli az anyagcsere enzimeket. Ezek segítik a szervezetet a sérült vagy 
elpusztult szöveteket „megjavítani” és pótolni. Tehát a böjt valójában megújítja az egész testet. 
 
Ezen kívül a böjtölés ösztönzi a növekedési hormon felszabadulását. Nagyon fontos a korai öregedés 
megelőzésére. 
 
Az emberi test 120 éves élettartamra vagy ennél hosszabbra van építve. Azonban élettelen, 
enzimekben szegény élelmiszerek kiürítik a test enzim készletét és túlterhelik ezzel a szerveket és a 
fontos testi folyamatok túlzottan, ami számos degeneratív betegségek kialakulását gyorsíthatja fel. 
Következésképpen az egyik leghatásosabb betegség megelőző eljárás az elegendő szerves enzimek 
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megtartása. 
Orvosi kutatások eredményei azt mutatják, hogy az enzimatikus táplálékkiegészítők küzdenek a 
betegségek ellen, lassítja életveszélyes betegségek kifejlődését és az öregedési folyamatot. 
 
A tökéletes életmódreform alapja mindenekelőtt a szervi problémák kizárását követően egy kiadós 
méregtelenítés, melynek során a különböző méreganyagok távoznak a szervezetből, az 
emésztőrendszerünk megkönnyebbül, ráadásul máris könnyedebbnek, fittebbnek érezhetjük tőle 
magunkat! 
Az emésztési zavar javításának első lépése a vastagbél alapos kitisztítása annak érdekében, hogy 
helyreállítsuk a megfelelő bélműködést. Ha a vastagbél mentesül a lerakódott méreganyagoktól, 
energikusabbak, fittebbek lehetünk, és a kellemetlen emésztési tünetek is csökkennek majd. S ha a 
szervezet jobban tudja hasznosítani a bevitt tápanyagot, a farkas éhségtől sem fogunk szenvedni 
ezután. 
Ennek megfelelően a tökéletes méregtelenítő program nem csak az emésztési zavarok kellemetlen 
mindennapos tüneteitől szabadíthat meg bennünket, de akár egy régóta halogatott diétának az első 
lépése is lehet, hiszen sokan arról is beszámolnak, hogy hasuk laposabb lesz és néhány fölös kilótól is 
megszabadulnak a kúra során. 
 
A méregtelenítésnek számos bevált módszere ismeretes: ehhez nyújt segítséget a Young Living 
mérgetelenítő programja is, amelyről a köv. találkozásunkkor beszélünk.  
 
Detoxzyme®  
Detoxzyme® egy növény enzim-komplexum a szervezetet 
méregtelenítésére. 
Detoxzyme® hatékony és erőteljes illóolajokat egyesít számtalan aktív 
enzimmel, amelyek támogatják a teljes emésztési folyamatot, felgyorsítják 
a méregtelenítést és a tisztulást, amely elengedhetetlen az egészséges élet 
megtartásához. 
 
A termékben összeállított enzimek úgy voltak kiválasztva, hogy a 
keményítő, cukor, fehérjék és zsírok a nyomelemekkel együtt emésztődjenek, így segítve a test 
méregtelenítését, ugyanakkor csökkentsék a koleszterint és a triglicerideket. Detoxzyme támogatja 
az epe áramlását és a májtisztítást, védelmet nyújt Candida fertőzés és gombásodás ellen, s 
kezdeményezheti a méregtelenítési folyamatot. 
 
Detoxzyme® tartalmaz ezenkívül fitázt - egy enzim, amely fontos a vegetáriánusok számára. Döntő 
szerepet játszik abban, hogy az ásványi alkotóelemeket, melyeket sok gabona, diófélék, magvak és 
egyéb élelmiszerek tartalmaznak, ásványi anyagokkal felosszák, amelyek egyébként nem lenne 
elérhető a szervezet számára, mert nem oldódó, nem emészthető fitáz-komplexumhoz kötődnek.  
Így a Detoxzyme®-ben található fitáz hatalmasan megnöveli az a dió félékből, magokból és a teljes 
kiőrlésű gazdag étrendből nyert ásványi anyagok felszívódását. 
 
Összetevői: 
Amiláz (alfa) egy hatékony, keményítőt emésztő enzim, amely megakadályozza a fermentáció erejét 
az emésztőrendszerben. 
Invertáz (béta-fruktofuranozidáz) bontja a szacharózt és glükózt. 
A proteáz egy fehérjét emésztő enzim. 
Glucoamylase egy emésztési enzim, amely a cukorban lévő keményítőt bontja le. 
Bromelain vagy bromelin az ananászból nyert két enzim, amelyek a fehérjét bontja le. 
Fitáz a vegetáriánusok számára fontos enzim. Ez az enzim rendkívül fontos sok gabonamagvak, 
diófélék, magvak és egyéb élelmiszerek ásványianyag-tartalma felosztására. Az olyan élelmiszerekben 
mint az árpa, kesudió, dió és a rizsben található magnézium, kálium és cink ásványi anyagok több 
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mint 90%-át a fitinsav bontja fel, és a fitin enzim nélkül nem tudnak az emésztőrendszerben 
felszívódni. 
A lipáz egy zsírban oldódó enzim, létfontosságú a megfelelő D-vitamin, E-vitamin és A-vitamin 
felszívódásához.  
Celluláz egy cellulózbontó enzim. 
Az alfa-galaktozidáz egy olyan enzim, amely komplexebb szénhidrátok lebontásnál fontos, (ismertek 
mint felfúvódást, gázképződést és általános emésztési zavarokat előidézők az emésztőrendszerben). 
A laktáz egy olyan enzim, amely lebontja a laktózt és glükózt, ami minden molekuláris tevékenység 
energiaforrása. 
Rizskorpa (Oryza sativa) - A rizskorpa gazdag esszenciális zsírsavakban és antioxidánsokban, melyek 
védenek szívbetegségek, a rák és más betegségektől. Egy kiváló mangán, szelén és magnézium forrás. 
Köménymag – a köménymag (Cuminum cyminum) elősegíti az emésztést és serkenti az aktiválja az 
enzim termelést. 
Szilícium (-dioxid) - értékes nyomelem, elengedhetetlen az egészséges csontok-, bőr-, haj- és a 
körmök-megtarásáért. 
 
Illóolajai : 
Kömény - Cumin (Cuminum cyminum) - kömény nagyszerű emésztést elősegítő olaj, parazitaellenes, 
gyulladáscsökkentő és vírusellenes hatású. 
Ánizs - Anise (Pimpinella anisum) - ánizs parazitaellenes és segít elkerülni a puffadást, 
gyomorgörcsöket és gyomorpanaszokat egyaránt. 
Édskömény mag – Fennel Seed (Foeniculum vulgare) – az édeskömény gyomor-stimuláló, amely segít 
megelőzni a felfúvódást, gyomorgörcsöket és a puffadást. 
Használata: 
2-3 kapszula 3x naponta evés közben. 
 
Kiegészítő termékek: ComforTone®, JuvaPower®, JuvaTone®, Essentialzyme™. 
Kiegészítő illóolajok : Di-Gize™ , Juva Cleanse, JuvaFlex™. 
 
A ComforTone® minimális adagolása többszörösen bebizonyosodott távoli/tengeren túli utazások 
közben előforduló hasmenés és más emésztési problémák megelőzésére. 
A Szerecsendió különböző orvosi kutatások kimutatták a rendkívül kedvező hatását a hasmenés 
ellen. 
 
JuvaPower™ 
Antioxidáns zöldségpor bázis hatású zöldségekből készült, emly támogatja a 
máj működését is. 
Tocotrienol és tocopherol -  többszörösen telítetlen E-szupervitamin 
Sulforaphane - regenerálja a leégett bőrt, csökkenti a sejtkárosító molekulák 
számát, védi a szívet, segít a   rákmegelőzésben, védi a magzatot a 
rendellenes fejlődéstől, aktivizálja az immunrendszert. 
Squalen - gondoskodik a bőr egészségéről, bársonyosságáról, ellenállóvá teszi 
a nap sugárzó hatásaival szemben, illetve aktivizálja az immunrendszert. 
 
Összetevői: rizsmag korpa, spenót levél, paradicsom, cékla, lenmag korpa, zab korpa, brokkoli virága/ 
szára, uborka, kapor mag, csíráztatott árpa mag, gyömbér gyökér és rhizome, szilfa kéreg, L-taurin, 
psylliummag csuhé, ánizs, édeskömény, aloe vera belső levél kivonat, borsmenta levél, ánizs 
(Pimpinella anisum) mag, édeskömény (Foeniculum vulgare) magot. 
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Di-Gize™  

Ez a keverék enyhíti az emésztési problémákat, mint pl. a gyomorelégedtlenség, gyomorégést, illetve 
puffadás, hatásos a Candida ellen és parazitaellenes hatású a kórokozókkal szemben. 
A nehézfémeket nagyszerűen kihozza a szervezetből. Kísérletek azt mutatják, hogy a földben a 
radioaktivitás hatását csökkenti. 
Összetevői:  
Tárkony - Estragon (Artemisia dracunculus) antiszeptikus hatású küzd a bélférgek és a húgyuti 
megbetegedések ellen. Görcsoldó hatású olaj, gyulladáscsökkentő, fertőzés elleni, és 
megakadályozza a puffadást. 
Gyömbér - Ginger (Zingiber officinale) hagyományosan a hányinger ellen használták, ellensúlyozza  a 
gyomor-bél  erjedést. Görcsoldó hatású, antiszeptikum és megszünteti az emésztési problémák. 
Borsmenta - Peppermint (Mentha piperita) az egyik legértékesebb gyógynövények egyike, amely 
javítja az emésztést és küzd a paraziták ellen. Nyugtató hatása van az emésztőrendszerben lévő 
simaizmokra, és elősegíti a bélmozgást (székletürítés); ezen kívül megöli a baktériumokat, élesztőket 
mint például a Candida, gombákat és a penészt. 
Boróka - Juniper (Juniperus osteosperma és Juniperus scopulorum) erős méregtelenítőként és 
tisztítóként működik, fokozza a veseműködést. 
Édeskömény - Fennel (Foeniculum vulgare) antiszeptikum, serkenti a gyomor-bél traktust. Ez az olaj 
görcsoldó hatású, antiszeptikus és puffadásnál és hányingernél használják. Segíti az emésztést és 
megakadályozza a fermentációt. 
Citromfű - Lemongras (Cymbopogon flexuosus) nagyra értékelik az erős gombaellenes hatásáért. Ez 
az olaj értágító hatású, gyulladáscsökkentő és javítja az emésztést. 
Ánizs - Anise (Pimpinella anisum) görcsoldó és antiszeptikus hatású. Serkenti és növeli az epe 
termelődését, hat a görcsös vastagbélgyulladás (görcsös colitis) ellen, illetve emésztési zavarok és 
hasfájás ellen. 
Pacsuli - Patschouli (Pogostemon cablin) hatékony emésztést segítő olaj, küzd a hányinger ellen. Az 
olaj antimikrobiális, gyulladáscsökkentő hatású és csökkenti a víz felszaporodását. 
 
Essentialzyme™ 
Ásványi anyagokkal van tele. Még a Ningxia Red ital-nál is több enzimet tartalmaz. 
Gary jetleg ellen is ajánlja -> 3x3 kapszula és legalább egy liter víz. Oxigénnel látja el az agyat. 
Összetevői:  
Betain HCI, pankrelipáz, bromelain, tripsin, pancreatin 10x, kakukkfű levél, sárgarépa por, alfalfa 
rügy, alfalfa levél, papain, kömény mag, ánizs, édeskömény mag, borsmenta levél, 
tárkony levél, szegfűszeg. 
Naponta 3 kapszula ajánlott, de 2x3 kapszula is fogyasztható. 
 
ICP™ 
Béltisztító por. Felszívja a gázokat, amelyek a fermentáláshoz szükségesek, és 
abszorbálja a savat a bélben. 
1 evőkanálnyit reggel és este (akár almalével) használható, mérgetelenítéskor akár 
3x naponta vízben oldva. 
A Comfortone-nal együtt nagyszerű parazita irtó 
Összetevői: Psyllium, zabkorpa, len, édeskömény mag 
Illóolajai: Ánizs, tárkony, gyömbér, citromfű és a rozmaring 
 
 
 


