EGYÉB GYÓGYNÖVÉNY-KONCENTRÁTUMOK

Relaxin
»	NYUGTATÓ HATÁSÚ KÉSZÍTMÉNY
»	SEGÍT MEGBIRKÓZNI A STRESSZ KÁROS HATÁSAIVAL
» HOZZÁJÁRUL A SZORONGÁS ÉS A DEPRESSZIÓ MEGELŐZÉSÉHEZ
»	HOZZÁSEGÍT A LELKI BÉKÉHEZ ÉS A KIEGYENSÚLYOZOTTSÁGHOZ
» TÁMOGATÁST NYÚJT A FÜGGŐSÉG (ALKOHOL, DOHÁNYZÁS)
LEKÜZDÉSÉHEZ

Minősítése: étrend-kiegészítő. A készítmény nem gyógyszer, az orvos által előírt gyógyszereket nem helyettesíti.

A RELAXIN két rendkívül hatékony természetes növényi kivonat egyedülálló kombinációját
tartalmazó, bioinformációs készítmény. Mindkét hatóanyagot olyan kivételes módszerrel nyerik
ki a növényekből, amely a hagyományos vízbázisú extrakciót ötvözi az alkoholos extrahálással
– a végeredmény pedig rendkívül magas hatóanyag-koncentráció. A készítmény valóban rendkívül
nagy mennyiségben tartalmazza a hatóanyagokat, sokkal nagyobb koncentrációban, mint
a hagyományos kivonatok.
A bioinformációk olyan frekvenciák, amelyek rendkívül hasonlatosak a vegetatív idegrendszert, valamint a belső szervek
működését szabályozó, agykéreg alatti központok irányító frekvenciáihoz. Működésbe lépésük által zavar támad a negatív
információk sorában, és elindul a visszaható regeneráló folyamat.

Hatásai
A RELAXIN izoflavonoidok és lignánok kivételesen hatékony elegyét tartalmazza. A kortizolszint harmonizálásával hozzájárul
a szervezet stresszreakcióinak szabályozásához, továbbá serkenti a lelki kiegyensúlyozottságot és pszichikai ellenálló-képességet
erősítő hormonok termelődését. Megnyugtatja az elmét, miközben megőrzi az érzékek éberségét, segít leküzdeni a stressz
legkülönbözőbb fajtáit és kiváló segítőtárs szorongásban és lelki nyugtalanságban.

Energetikai pályák
A RELAXIN elsősorban a szív, a vékonybél, a szívburok, a hármas melegítő és a lép-hasnyálmirigy energetikai pályáját harmonizálja,
emellett jótékony hatással van a tüdő és a vastagbél meridiánra is.

Hatásai
» nyugtató hatású
» segít megbirkózni a stressz káros hatásaival és azok
következményeivel
» hozzájárul a szorongás és a depresszió megelőzéséhez
» csillapítja a pánikrohamokat
» támogatást nyújt a függőségek (alkohol, dohányzás)
leküzdéséhez

» segít, hogy rátaláljunk a lelki békére és
kiegyensúlyozottságra
» élesíti az érzékeket és az éberséget
» javítja a szervezet kognitív funkcióit
» rendkívül jól alkalmazható a nemkívánatos szájüregi
baktériumok eltávolításában

Összetétele
Liliomfa (magnólia)
A liliomfa a hagyományos kínai és japán orvoslásban évszázadok óta használatos növény. Legfőbb hatóanyagai a magnolol és
a honokiol. A liliomfa számos előnye közül az antioxidáns és a nyugtató hatás a legfigyelemreméltóbb, de a kognitív funkciókra kifejtett
jótékony hatása is jelentős. Klinikai tanulmányok szerint hatása a benzodiazepinek hatásához hasonlítható, de a mesterségesen
előállított, szintetikus anyagokkal szemben a liliomfa természetes formájú hatóanyagai nem toxikusak, nincs semmilyen nemkívánatos
mellékhatásuk és nem okoznak függőséget.
Klinikai tanulmányok bizonyítják, hogy a szokásos szájöblögetés 30 perc alatt kétharmadával csökkenti a nemkívánatos baktériumok
mennyiségét a szájüregben, míg koncentrált kivonat alkalmazása mellett ez az arány elérte a 99%-ot! A liliomfa kivonata ezért kiválóan
használható a fogszuvasodás vagy a nemkívánatos szájüregi diszkomfort érzés megelőzésében.
Kudzu
A kudzu gyökere akár 12%-ban is tartalmazhat izoflavonoidokat, főleg daidzint, daidzeint és diacetil-puerarint. Legnagyobb
részben azonban – akár 80%-ban is – értékes puerarint tartalmaz, amely többek között fokozza a „boldogsághormonként” ismert
szerotonin termelését. Ezenkívül jótékonyan hat az idegrendszerre, és javítja az agyi idegingerület-átvitelt. Támogatja a lelki
kiegyensúlyozottságot, korlátozza a hangulatingadozást. A kudzu mindezek mellett csökkenti az alkohol és nikotin okozta függőséget.

Adagolása
Adagolása
Felnőtteknek naponta 1–3x2–7 csepp, 12 évnél idősebb gyerekeknek naponta 7 csepp, 3 évnél idősebb gyerekeknek naponta
2 csepp. Megelőző célú használata reggel és este ajánlott, de nyugtalanság esetén, intuitív módon bármikor alkalmazható, szükség
szerint.
Alkalmazása
Használat előtt az üveget gondosan rázza fel (21-szer)!  Ezzel dinamizálja az információs összetevőket, és növeli a készítmény
hatékonyságát. Étkezés előtt vagy után fél órával ajánlott bevenni, lehetőség szerint egy pohár vízben feloldva, vagy egy kiskanálra
csepegtetve, közvetlenül alkalmazva.
A szervezet méregtelenítésének támogatása céljából a készítmény alkalmazásának ideje alatt ajánlott a napi bevitt folyadékmennyiség
növelése.
Három hét használat után mindig tartson egy hét szünetet! Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
A készítmény alkalmazásának lehetőségét és a pontos adagolást beszélje meg orvosával vagy természetgyógyászával.

Figyelmeztetés: A készítmény használata 3 éves kor alatt nem ajánlott. Alkalmazását terhesség idején beszélje meg kezelőorvosával
vagy természetgyógyászával! A készítmény nem tartalmaz koffeint, és nem okoz függőséget. Cukorbetegek is fogyaszthatják.
Az étrend-kiegészítő használata nem helyettesíti a vegyes táplálkozást!
Tárolása: Száraz, 10–25 °C hőmérsékletű helyen tartandó. Óvja a közvetlen napsugárzástól! Óvja a fagytól! Gyermekektől távol
tartandó!

Az Ön tanácsadója:

Egyéb gyógynövény-koncentrátumok

www.energy.sk

