Taifasuri

- Advertorial Extract din scoică
cu cochilie verde
Noua Zeelandă - „ţara norilor albi şi
lungi”, a pajiștilor de un verde ca smaraldul, a peisajelor incredibil de frumoase
cu stânci şi cascade care îţi taie respiraţia este unul dintre puţinele locuri din lume
ferite de agresiunile civilizaţiei moderne.
Printre fiorduri spectaculoase şi munţi cu
creste înzăpezite găseşti ape limpezi, protejate prin lege, unde natura îşi revarsă
liniştită bogăţia şi frumuseţea hotărâte de
Dumnezeu. Aici este unicul loc din lume
unde trăieşte o vieţuitoare cu proprietăţi
de excepţie: scoica cu cochilie verde sau
Perna Canaliculus. Folosită de secole în
dieta populaţiei maori, populaţia autohtonă a Noii Zeelande, scoica verde ocupă
primul loc în topul vieţuitoarelor de origine marină cu potenţial curativ. Calităţile
sale spectaculoase au atras atenţia oamenilor de ştiinţă, uimiţi de vitalitatea şi
longevitatea maorilor şi mai ales de absenţa afecţiunilor de natură inflamatorie
din rândurile acestora. Proprietăţile excepţionale ale scoicii verzi au fost remarcate şi de cercetătorii de la NASA care o
folosesc în dieta astronauţilor de câteva
decenii, de când au fost lansate primele
nave spaţiale.

anti-inflamatoarele folosite în mod curent.
De altfel, expresia „Miracolul din mare Miracle of the Sea” a apărut în titlurile
jurnalelor de ştiri ale televiziunilor BBC,
CNBC şi CNN în care reporterii relatau
despre rezultatele remarcabile obţinute în
urma folosirii acestui complex lipidic marin
revoluţionar, brevetat la nivel mondial.

„Miracolul din
apa mărilor“

Inflamația inamicul numărul 1
al organismului

tipuri de scoici şi crustacee. Nicio altă vieţuitoare - animal sau plantă - nu conţine
această combinaţie uimitoare de compuşi
lipidici esenţiali pentru sănătatea umană.

Remediu unic,
absolut necesar

Scoica verde locul I în topul
vieţuitoarelor marine
cu potenţial curativ
Apa mărilor şi oceanelor constituie o
adevărată matrice a vieţii pe planeta Pământ, având un imens potenţial de însănătoşire. Noi, oamenii, suntem programaţi genetic să interacţionăm foarte bine
cu substanţele din adâncurile vastelor
întinderi de apă ale planetei. Să nu uităm
că viaţa pe Pământ a apărut mai întâi în
mări şi oceane. Oameni de ştiinţă de pe
cinci continente au concluzionat că scoica
verde Perna Canaliculus - Green Lipped
Mussel - conţine o combinaţie unică de
peste 30 de tipuri de compuşi lipidici şi
acizi graşi polinesaturați, depăşind net
toate celelalte vieţuitoare de origine marină cu valenţe terapeutice precum somonul, krillul, algele, macroul, heringul,
codul, păstrăvul arctic sau diverse alte
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LYPRINOL - cel mai
puternic antiinflamator
De peste 30 de ani se desfăşoară numeroase proiecte de cercetare cu privire
la eficacitatea substanţelor active conţinute de scoica verde şi la mecanismul de
acţiune care are loc în corpul uman odată
cu apariţia unui proces inflamator. Primele extracte din scoică verde, sub formă
de pulbere, aveau neajunsul oxidării rapide care ducea la pierderea calităţilor
substanţelor active. De asemenea, conţinutul mare de proteine putea cauza diverse tipuri de alergii. Printr-o muncă intensă de laborator, în mai mulţi ani, s-a
reuşit obţinerea unui extract uleios, rezultat al unui proces tehnologic patentat la
nivel internaţional: LYPRINOL. Acest complex marin inovator este 100% natural,
stabilizat cu dioxid de carbon lichid, printr-o tehnologie unică, de ultimă generaţie, care garantează antioxidarea şi menţinerea tuturor proprietăţilor substanţelor
biologice active conţinute de scoica cu
cochilie verde. Efectele benefice ale produsului au fost dovedite de un număr record de studii clinice, peste 100, efectuate în diferite ţări. Putem menţiona aici
Universitatea din Auckland - Noua Zeelandă, Spitalul Homeopatic din Glasgow Marea Britanie, Clinica de Reumatologie a
Spitalului Academic din Wroclaw - Polonia, Academia Pavlov din Sankt Petersburg - Rusia, Spitalul Prince Alfred din
Queesland - Australia, Spitalul Universitar
din Hong Kong - China. Lyprinol este utilizat cu succes pe toate continentele, în
peste 30 de ţări, incluzând Statele Unite,
Australia, Germania, Marea Britanie,
Franţa, Irlanda, Japonia, Austria, Suedia,
Finlanda, Polonia.
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Lyprino
De 1.000 de ori
mai puternic decât
antiinflamatoarele
folosite în mod curent
LYPRINOL® este cotat drept cel mai
puternic anti-inflamator, de câteva sute de
ori mai puternic decât uleiul de pește, de
200 de ori mai puternic decât uleiul din
seminţe de in (Flaxseed Oil), de 175 de
ori mai puternic decât uleiul de somon şi
uleiul de primulă (Evening Primrose Oil),
de 125 de ori decât extractul sub formă
de pulbere din scoica cu cochilie verde
(Green Lipped Mussel Powder) şi de 100
de ori decât EPA max (ulei de pește), cei
mai cunoscuţi anti-inflamatori ai prezentului. În urma studiilor clinice dublu-orb
efectuate de către institute şi universităţi
de prestigiu, se poate afirma cu certitudine că extractul LYPRINOL® este de 200
până la 1.000 de ori mai puternic decât

La baza majorităţii bolilor de astăzi stă
un proces inflamator latent, tăcut. Din
momentul în care s-a constatat acest fenomen, inflamația a devenit unul dintre
cele mai importante subiecte de cercetare, în ultimii ani. Procesul inflamator
este complex şi este un răspuns normal al
organismului uman la o agresiune de
origine diversă - bacteriană, virală, chimică sau la o reacţie internă - alergie, autoimunitate. De cele mai multe ori, inflamația ne salvează, prevenindu-ne de existenţa bacteriilor sau a virusurilor. Dar, când
inflamația nu mai este tranzitorie, corpul
începe să se atace singur, determinând
apariţia unei multitudini de boli devastatoare. Inflamatia cronică poate fi un
motor ce alimentează dezvoltarea unora
dintre cele mai temute boli. Substanţele
active din scoica cu cochilie verde acţionează direct asupra mediatorilor chimici ai
inflamaţiei, inhibând puternic 5-lipoxigenaza - enzima implicată în dezvoltarea oricărui proces inflamator, ceea ce duce la
obţinerea unor rezultate spectaculoase.

Acest complex marin forte acţionează
în cele mai multe cazuri foarte rapid. El
acoperă toată gama de boli reumatice:
artrită, osteoartrită, poliartrită reumatoidă, artroză, gonartroză, coxartroză, spondiloză, gută, reumatism psoriazic etc.;
afecţiunile cardiovasculare şi ale sistemului circulator (acizii graşi Omega 3 cu lanţ
lung fiind utili în prevenirea infarctelor şi
în curăţarea vaselor de sânge); probleme
ale coloanei vertebrale - discopatie, sciatică; afecţiuni ale căilor respiratorii (cu
rezultate excepţionale în astmul bronşic);
disfuncţii cerebrale (Alzheimer, Parkinson,
sindrom ADHD, prevenţia atacurilor vasculare cerebrale, anxietate, stres, depresie), acizii graşi Omega 3 fiind numiţi şi
„elixirul fericirii” deoarece contribuie la
echilibrarea psihică şi apariţia stării de
bine în organism; afecţiuni gastro-intestinale (gastrită, ulcer, boală Crohn, constipaţie); boli de piele; disfuncţii oculare;
boli autoimune; alergii; recuperări postoperatorii. Nu trebuie să uităm de prevenţia cancerelor de natură inflamatorie
(de colon, prostată, vezică urinară, sân
sau plămâni). De asemenea, are un rol
important în profilaxia îmbătrânirii şi creşterea speranței de viaţă. Aşadar, Lyprinol
acţionează benefic în toate procesele inflamatorii din organism! În SUA, Lyprinol
este numit şi Omega XL, pentru a se evidenția concentraţia foarte mare de compuşi lipidici din compoziţie.

Acum este disponibil şi în România
Intrat pe piaţa din România de un an de zile, complexul Lyprinol are
deja mii de utilizatori, rezultatele obţinute fiind, în multe cazuri, spectaculoase. Fără efecte secundare, fără contraindicaţii, produsul se recomandă singur, nu de puţine ori fiind folosit de toţi membrii unei familii. Pentru
informaţii şi comenzi puteţi contacta reprezentanța acestui produs din
România, la tel. 0722.195.720 / 0752.30.45.25 / 031.807.74.77 sau pe siteul oficial www.lyprinol.ro.
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