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6 MILIARD AKTIVNÍCH BAKTERIÍ VE SLUŽBÁCH ČLOVĚKA

SuperAcidophilus

PLUS 6 MILIARD

ÚVOD

doplněk stravy

Přípravek S uper Acidophilus P lus 6 miliard 1 zavádí firma KLAS na trh
jako další z řady čistě přírodních přípravků. Věrna svým zásadám vybrala i tento
přípravek tak, aby splňoval zejména následující kritéria:
a) maximální eliminace nežádoucích vedlejších účinků,
b) přírodní původ,
c) působnost na skutečné příčiny nemocí.
Protože všeobecná znalost Acidophilu je na rozdíl od některých našich přípravků, jako jsou např. S uper B romelain +
Papain , B etavital a zejména „evergreen“ LKVB6®, již rozšířena mezi odbornou i laickou veřejností, spokojíme se tentokrát s výčtem účinků provázeným minimálním zdůvodněním.

NÁSLEDKY ZMĚNY STŘEVNÍ FLÓRY
Acidophilus (Lactobacillus acidophilus) je kultura užitečných bakterií, které přirozeně žijí ve střevě. Jsou až neuvěřitelně prospěšné. Dojde-li z různých důvodů k jejich nedostatku, nastává nežádoucí změna střevní flóry – vzniká
tzv. disbióza a většinou i candidová infekce. Následky jsou závažné a o to smutnější, že jsou velmi rozšířené.
Ve střevě se množí hnilobné bakterie, vznikají různé toxické látky (hnitím střevního obsahu, ale také vlastním vyměšováním mikroorganismů), narušuje se vstřebávání živin (při sebelepší výživě pak tělo trpí jejich nedostatkem) a jejich syntéza (např. vitaminu B6, biotinu a vitaminu K). Jako zpuchřelá zeď se rozpadá zábrana mezi krevním i lymfatickým oběhem a střevy. Škodliviny 2 spolu s patogenními mikroorganismy, tj. bakteriemi (např. enteropatogenní
E. coli), houbami (např. Candida) a viry, se pak dostávají do celého těla3. Kvasinka Candida například vyměšuje jedy4,
které:
a) ničí buňky – poškozují je a způsobují jejich oxidaci; tělo se brání zánětem a nakonec se rozpadá i genetické
jádro buňky;
b) v podobě např. chemických derivátů poškozují psychiku člověka;
c) přetěžují imunitní systém (zejména lymfatické uzliny, kde se pak tvoří nádory).

HLAVNÍ ÚČINKY

Kromě Lactobacillus acidophilus, obsahuje přípravek navíc
stejně prospěšný L. rhamnosus. Ten
účinkuje i u uživatelů, kteří nereagují
na L. acidophilus, a navíc velmi prospívá
játrům.
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Škodliviny zde tvoří i nedotrávené větší
molekuly cukrů, proteinů a tuků, které se při
průniku do krve chovají jako toxiny. (Viz náš
letáček na S uper B romelain + Papain .)
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Candida se pak projevuje jako skutečně
mrštný parazit. Rychle osidluje močové
cesty, pohlavní orgány, játra, plíce, trávicí
trakt a dostane se až do úst. Výčet možných
okupovaných orgánů tím zdaleka nekončí.
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Účinkuje proti Crohnově chorobě
Jde o zánětlivé onemocnění střev projevující se bolestmi břicha, křečemi,
chudokrevností, únavou a ztrátou hmotnosti.
Potlačuje zápach z úst
Zápach z úst je způsoben rozkladem
ve střevě, a proto vzdoruje ústním
vodám i sprejům.
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Účinkuje proti průjmu a zácpě 5
Může je i odstranit.

Např. i acetaldehyd a alkohol!

5

Často se podoceňuje nebezpečí zácpy.
Bývá mimo jiné příčinou hemeroidů, nemocí
jater a žlučníku, ledvinových kamenů a kolik,
kožních onemocnění, křečových žil, chronických infekcí pohlavních orgánů, některých
rakovinných onemocnění, zvýšené hladiny
cholesterolu atd.
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Je protialergenní
Některé přemnožené hnilobné
bakterie mohou vyprodukovat
histamin, způsobující alergie.

Snižuje touhu po sladkém
Potlačuje patogenní kvasinky,
které odčerpávají cukr z krve.

Preventivně účinkuje proti
rakovině tlustého střeva

Snižuje plynatost
Nepodceňujme ji – signalizuje špatné
trávení cukrů, celulózy a hnití bílkovin.6

Může odstranit bolesti hlavy, migrény,
deprese, únavu, neschopnost soustředění,
popudlivost a jiné neurózy
Co také jiného lze očekávat po zaplavení mozku
toxiny, bakteriemi, viry a houbami – imunita
organismu má své hranice.

Akné, ekzémy a další kožní změny
Kůže má mimo jiné za úkol vylučovat toxické látky
z organismu, proto nás nesmí překvapovat, že se
zamoření těla toxiny při střevní disbióze podepisuje
i na stavu naší pokožky.

Pomáhá při aftech a vaginálních zánětech, zánětech dělohy,
vejcovodů, vaječníků, při bolestech kloubů, plísňových infekcích
na nehtech a na kůži

UŽÍVÁNÍ
Má-li být kolonizace střevního traktu užitečnými bakteriemi opravdu účinná, je nutno jich dodat střevu dostatečné
množství. Přípravek firmy KLAS se naštěstí vyznačuje zvláště silnou dávkou těchto bakterií7 (6 miliard v jediné kapsli),
což zaručuje úspěšnou kolonizaci střeva. Tablety užíváme celé asi 30 minut před jídlem, nalačno a uchováváme nejlépe v chladu. Jako prevenci 1 kapsli denně (spořiví dva týdny v měsíci), při léčbě 1–3 kapsle denně.
Jedná se o přípravek nemající status léku. Je to doplněk stravy určený k volnému prodeji.

O poškozování buněk jedy jsme už hovořili, zbývá si tedy jen představit následky trvalého dráždění střevní sliznice.
Zdravou střevní flóru ničí syntetická léčba
(chemoterapie, steroidy, kortizony, antikoncepční tablety aj.), antibiotika, stres a vyčerpanost, kouření, cukr, alkohol, konzervační
prostředky a plísně. Doporučujeme doplnit
užíváním přípravku I muno C komplex .
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6 miliard živých bakterií několikanásobně
překračuje běžný standard podobných přípravků (těch kvalitních – na našem trhu je
ale navíc většina dalších, téměř neúčinných).
Proto nejen zvyšuje šanci na vaše uzdravení,
ale šetří také vaši kapsu.
Složení přípravku odpovídá současné
legislativě EU a výroba splňuje normu
certifikace HACCP.
Přípravek neobsahuje mléčný substrát,
a je tedy vhodný i pro alergiky.

VáVáš dodavatel::

