Przykłady stosowania preparatów VISION
Profilaktyka 3 miesiące:
- mężczyźni : detox 2x1, antiox 2x1, pax 2x1
- kobiety: detox 2x1, antiox 2x1, nutrimax 2x1, sveltform 2x1
Układ immunologiczny daje sobie radę z oczyszczeniem organizmu.
Artemida dla panów: reguluje trzustkę, woreczek żółciowy i wątrobę.
Dzieci startują z dużo gorszej pozycji, gdyż przy urodzeniu są niedożywione dwa ważne układy:
-immnologiczny czyli odpornościowy,
-nerwowy.
Są one niedorozwinięte już w chwili przyjścia dziecka na świat. W efekcie u dzieci występją: alergie,
ADHD, dysleksje i moczenia nocne.
Na częste przeziębienia stosować Lifepac Junior.
Suplementacja – to nie jest leczenie. Najpierw oczyszczamy organizm, pijąc dużo wody w celu
pozbycia się toksyn z krwioobiegu.
Białka, węglowodany i tłuszcze nie posiadają witamin ani mikro- i makroelementów .
Suplementacja prowadzi do poprawienia funkcjonowania poszczególnych narządów, które są słabe i
odbiegają od normy.
ARTUM – tylko dla mężczyzn na poprawienie funkcjonowania prostaty.
ARTEMIDA – dla kobiet na zmiany patologiczne w piersiach
- dla mężczyzn na pęcherzyk żółciowy.
LIFEPAC SENIOR- przeznaczony jest dla każdego. Wyjątek stanowią osoby, które mają nadmiar
niewłaściwej flory bakteryjnej ( burczenie w brzuchu) – należy wtedy zwiększyć dawki.
PAX – przeznaczony dla każdego. Pomaga natychmiast. Stosować 3x1.
LIFEPAC JUNIOR dla dzieci i kobiet ciężarnych.
DETOX – awaryjnie na półce ( kac, przeziębienia, zatrucia)
NUTRIMAX -samodzielnie stosowany usuwa piasek i drobne kamienie z nerek. U każdego rozszerza
naczynia krwionośne.
SVELTFORM – poprawia przemianę materii .Stosowany z Chromvitalem pomaga przy
niedoczynności tarczycy i trzustki.
VINEX – poprawia dotlenienie organizmu.
BRAIN-O-FLEX – dożywia komórki mózgowe.
MEDISOYA- przeznaczona dla kobiet 40-letnich.
NORTIA- stosować przy osteoporozie i przekwitaniu. Poprawia fizyczną i psychiczną kondycję
organizmu kobiety.
HIPER- nie stosować przy kąpielach słonecznych (duża zawartość dziurawca).
MEGA- ( wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3 i omega 6 i omega 9 – tzw tran) wzmacnia
kład krążenia i poprawia odporność organizmu.
CUPERS- oczyszcza układ moczowy, oddechowy i wątrobę.
BEESK, SVELTFORM I CHROMVITAL – podawane razem normalizują pracę tarczycy.
AKTIVY – stosowany przy zakwasach, pobudza aktywność .
STALON- poprawia erekcję u mężczyzn, poprawiając ukrwienie w obrębie miednicy małej stosowany
u kobiet zapobiega nieotrzymaniu moczu, oraz likwiduje żylaki odbytu.
NATURE TAN- pomocny w likwidacji przerostu gruczołu krokowego.
CHEVITON- wzmacnia cebulki włosowe, pomocny w zwalczaniu łysienia plackowatego
( występującego na podłożu bakteriologicznym i neurologicznym).
PO WYLEWIE I UDARZE MÓZGU- stosować :
Brai-o-flex, Antiox, Pax, w dawkach 2x1 , dodatkowo stosować Nutrimax i Lifepac Senior 2x1.
PO ZAWAŁACH – OBOWIĄZKOWO!- Pax, Vinex, Antiox, 2x1, dodatkowo Mega i Lifepac Senior
2x1.
CHOROBA PARKINSONA- Pax, Antox, Brain-o-flex, Detox 2x1,

STWARDNIENIE ROZSIANE
- profilaktyka: (przez 3 miesiące) Detox, Antiox, 2x1 Nutriax i Sveltform 2x1
- leczniczo:
I miesiąc:Antiox i Pax 3x2, Nutrimax, Brain-o-flex, Lifepac Senior 2x1,
II miesiąć: Antiox, Nutrimax, Lifepac Senior 2x1, Pax, Brain-o-flex 3x2,
STAWYI miesiąc: Cupers, Pax, Nutrimax 2x1 (oczyszczenie organizmu w tym stawów, w wyniku czego
następuje regulacja stawów)
II miesiąc: Detox 2x1 oczyszczenie organizmu z piasku i drożdży.
BEZSENNOŚĆ – Passilat, Mistik i Pax 2x1 (wycisza organizm).
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