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Provoc`rile viitorului

Dr. Dacian Hulber [i Lyprinol-ul
Incendiar! Miracolul din apa mărilor, scoica cu cochilie verde, acum şi în România!
Medicamentele viitorului vor veni din apele
mărilor și oceanelor. Aici sunt adăpostite
resurse inepuizabile cu valenţe terapeutice
fără egal! Medicul Dacian Hulber ne dezvăluie
secretele scoicii verzi din Noua Zeelandă, aflată
actualmente în lume pe primul loc în topul
vieţuitoarelor marine cu potenţial curativ.
Domnule doctor Dacian Hulber, cum v-aţi
recomanda cititorilor? Sunteţi la prima apariţie în
revista Lumea Misterelor…
- Sunt un medic pasionat de medicina integrativă, cea
care priveşte bolnavul ca pe un întreg - corp, minte, spirit!
Am căutat întotdeauna soluţiile cele mai eficiente pentru
menţinerea sănătăţii şi a stării de bine a organismului
uman. Căutările m-au dus până în Republica Chineză,
unde am studiat timp de 2 ani cele mai bune metode de
prevenţie, diagnostic şi tratament, folosite într-o manieră
unitară, verificată şi cu eficienţă maximă!
M-am specializat în acupunctură, în terapia durerii
şi recuperare, în restabilirea funcţiilor fiziologice ale
organismului şi armonizarea stilului de viaţă. Experienţa
asiatică m-a îmbogăţit ca om şi ca medic, făcându-mă să
înţeleg valoarea inestimabilă a îmbinării terapiilor, cum
ar fi cele 5 metode ale medicinii tradiţionale chineze, cu
valoare de tezaur terapeutic la nivel mondial: acupunctura,
fitoterapia sau medicina herbalistică, dietoterapia, masajul
chinezesc şi gimnastica medicală chinezească. Sunt metode
care asigură cea mai bună relaţie cu energia vieţii, cu natura,
legând universul interior cu cel exterior și restabilind, prin
aceasta, echilibrul necesar sănătăţii.
Ştim despre inflamaţie că este ucigaşul tăcut al
organismului uman. Ne puteţi detalia?
- Boala nu apare subit. Ea este precedată întotdeauna de
nenumărate semnale pe care corpul ni le trimite. Cauzele
bolilor pot fi clasificate la 3 niveluri: fizice, mentale si
spirituale. Este foarte important de ştiut că fiecare celulă a
corpului nostru creşte, suferă, primeşte un impuls de viaţă
sau de moarte, de la fiecare gând şi de la fiecare emoţie
pe care le avem! Emitem negativ, atragem dezechilibre
energetice și, astfel, boala. Emitem gânduri pozitive, primim
starea de bine, starea de sănătate. Trebuie să învăţăm să
deţinem controlul absolut asupra mecanismului nostru de
gândire, supraveghindu-l în permanenţă. Acest proces este,
însă, unul foarte dificil pentru cei mai mulţi dintre noi. În
consecinţă, corpul fizic îşi ia măsurile de rigoare înainte de
a se instala starea de boală.
În urma multor decenii de cercetare și studii științifice,
astăzi, la nivel mondial este recunoscut oficial rolul
covârsitor al unui proces devastator pentru organismul
uman, care duce la declanşarea majorităţii bolilor moderne:
inflamația! Tot mai mulţi cercetători înclină către concluzia
că inflamaţia netratată este de fapt „cauza tuturor relelor”
şi orice tratament ar trebui să aibă în permanenţă în vedere
eliminarea, întâi de toate, a inflamatiilor interne! Sunt
medici de prestigiu internaţional care au declarat oficial
că bolile cardio-vasculare, diabetul, obezitatea, cancerul,
problemele articulare, cerebrale, diferite boli autoimune

uleiurile de peşte sau alte extracte de origine marină, de
175 de ori mai puternic decât uleiul de somon şi uleiul
de Primula (Luminița Nopții), de 200 de ori mai puternic
decât uleiul din semințe de in! Nu are efecte secundare
sau contraindicaţii, se sprijină pe numeroase studii clinice
dublu-orb realizate în centre medicale de prestigiu,
meritându-şi renumele de „miracol din apa maărilor”.
Scoica verde Perna Canaliculus conţine o combinaţie
unică de peste 30 de tipuri de compuşi lipidici şi acizi graşi
polinesaturaţi. În Statele Unite, complexul este denumit
„Omega XL” tocmai pentru a se evidenţia concentraţia
au drept cauze procese inflamatorii din organism. Aceste exceptională de compuşi lipidici din compoziţie. Nicio altă
afirmaţii au fost contestate tocmai pentru că dau peste cap vieţuitoare (animal sau plantă) nu conţine atâtea substanţe
teoriile medicale incomplete sau chiar eronate, teorii după esenţiale pentru sănătatea omului! Scoica verde depăşeşte,
care funcţionează industria medicală din zilele noastre! ca potenţial curativ, toate celelalte viețuitoare marine Pot exemplifica cu numele medicului american Dwight somon, macrou, hering, krill, diverse alge marine, păstrăv
arctic, rechin, cod sau alte tipuri de scoici şi crustacee - din
Lundell, un renumit chirurg cardiolog, Chief of Staff și
care se extrag substanţe cu efect terapeutic.
Chief of Surgery la Banner Heart Hospital din Arizona,
care, după 25 de ani de carieră şi de operaţii pe cord deschis,
În ce afecţiuni este utilizat Lyprinol-ul? Puteţi da
a recunoscut că nu depunerile de colesterol duc la apariția exemple din cazuistica dvs?
problemelor cardio-vasculare, ci inflamațiile cronice ale
- Substanţele active din scoica cu cochilie verde
pereților arteriali, ale vaselor de sânge şi dieta săracă în acizi
acţionează
radical asupra media
torilor chimici ai
graşi polinesaturaţi duc la aceste afecţiuni! Revoluţionar şi
procesului
inflamator,
inhibând
puternic
5-lipoxigenaza adevărat! După apariţia cărţii sale „Vindecarea bolilor de
inimă şi marea minciună a colesterolului” a fost nevoit enzima implicată direct în dezvoltarea oricărei inflamaţii,
să suporte diverse atacuri, să renunţe la cariera medicală şi ceea ce duce la obţinerea unor rezultate spectaculoase,
să se reorienteze către tratamentele naturiste şi activitatea net superioare altor remedii! Concentraţii mai mici de
de prevenţie a bolilor de inimă. La fel s-a întamplat şi acizi graşi sau compuşi lipidici nu pot lucra asupra acestei
cu renumitul autor al cărţii „Studiul China”, cel mai enzime şi nu pot avea acest efect radical! Am avut rezultate
mare studiu de nutriţie realizat vreodată în lume, Colin de excepție în multe afecţiuni potenţial periculoase care au
Campbell, doctor în ştiinţe, biochimist, profesor emerit de ca punct de pornire un proces inflamator: boli de inimă hipertensiune arterială, infarct de miocard, ateroscleroza,
biochimie nutrițională la Universitatea Cornell.
complicaţii vasculare - care în prezent sunt principala cauză
Am înțeles că folosiți în tratamente un antiinflamator de deces în rândul populaţiei din România, în afecțiuni
ale articulaţiilor - toată gama de artrite şi artroze, care au
considerat miraculos în lume, dar încă foarte puţin
o frecvenţă îngrijorătoare în ultimul timp, în afecţiuni
cunoscut la noi în ţară! Se numeşte Lyprinol şi salvează,
ale colonului şi ale tractului gastro-intestinal - ulcere, gas
la propriu şi rapid, vieţi!
trite, colite ulcerative, boala Crohn, constipaţie sau boli
- Da! Lyprinolul este de până la 1000 de ori mai puternic digestive grave, pe fondul alimentaţiei dezechilibrate a
decât antiinflamatoarele folosite în mod curent! Inflamaţia omului modern, în disfuncţii neurologice, sindromul
la nivel de organe interne poate induce simptome care ADHD, în afecţiuni ale plămânilor şi căilor respiratorii,
fie sunt neglijate, fie sunt greşit diagnosticate. Procesul ale ficatului, rinichilor, prostatei, probleme oftalmologice,
inflamator scăpat de sub control devine cronic şi poate aler
gii, afecţiuni dermato
logice, neuropatii diabetice,
să conducă la dureri, inabilităţi fizice şi boli considerate boli autoimune sau alte tipuri de afecţiuni cu caracter
incurabile. De aceea, este vitală folosirea unui antiinflamator inflamator! Lista este lungă şi conține foarte multe cazuri
care să nu aibă efecte secundare sau contraindicaţii, dar de persoane care și-au recăpătat mobilitatea după ce au
care să fie cu adevărat eficient!
fost imobilizate la pat, persoane cu afecţiuni tumorale de
M-am orientat către Lyprinol deoarece este cel mai tip inflamator sau persoane disperate, cu afecţiuni cronice,
puternic antiinflamator care îndeplineşte toate criteriile care nu îşi găsiseră rezolvare timp de foarte multi ani!
menţionate, având rezultate într-un timp relativ scurt!
Personal m-au impresionat foarte tare cazurile a 3
Este folosit de 30 de ani în întreaga lume, având la bază o mame: 2 dintre ele au reuşit să rămână însărcinate după mai
tehnologie unică, brevetată la nivel internaţional. Personal mult de 10 ani de căutări disperate a unui remediu eficient
recomand Lyprinolul de 10 ani, dar prea puţini au avut acces în clinici din România şi din străinatate! Al treilea caz a fost
la acest complex marin deoarece nu se găsea în România! A cel al unui băieţel de 6 anişori care nu vorbise niciodată.
intrat pe piaţa românească de un an de zile şi este un extract Concentraţia mare de compuşi lipidici Omega 3 din
obţinut din scoica cu cochilie verde sau Perna Canaliculus, complexul Lyprinol a lucrat la nivel cerebral şi miracolul
care trăiește exclusiv în ferme închise, protejate prin lege, s-a produs: copilaşul a început să vorbească, spre imensa
din Noua Zeelandă.
bucurie a mămicii care încercase diverse alte remedii fără
După zeci de ani de cercetare şi utilizare cu rezultate rezultate!
spectaculoase de către milioane de pacienţi din Statele
O inflamaţie devenită cronică vă poate face mult rău,
Unite, Australia, Canada, Japonia, Germania, Franta, acordaţi-i atenţia cuvenită şi acţionaţi pentru stingerea
Suedia etc., s-a confirmat faptul că acest complex lipidic focarelor inflamatorii din organism!
marin este de 200 până la 1000 de ori mai puternic decât
Ingrid Baciu

Pentru mai multe informaţii despre produsul Lyprinol sau pentru comenzi puteţi suna la Reprezentanţa Lyprinol din România
la tel. 0722.195.720 / 0752.30.45.25 / 021.539.49.61 / 031.807.74.77 sau puteţi accesa www.lyprinol.ro; office@lyprinol.ro
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