OČISTNÁ KÚRA TRIZONES
příbalová informace
Produkt navodí klid, rovnováhu těla a mysli v souladu s přírodou. Nesoustředíme se jako klasická medicína na odstraňování následků, ale řešíme
příčiny všech zdravotních obtíží. Předáváme tímto starobylé vědomosti našich předků, kteří moudrost a sílu přírody běžně používali.
Balení obsahuje čtyři přípravky, které se užívají dle jednotlivých fází očistné kúry.
VERMOPROBIAN 60 kapslí – balení obsahuje dva přípravky VERMO (40 kapslí) a PROBIAN (20 kapslí)
METABOLIAN 60 tablet
LYMPHOBIAN 60 tablet
Očistná kúra TRIZONES je celostní detoxikace lidského organismu a její užívání je rozděleno do 3 fází.

1. FÁZE – UŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ VERMO A PROBIAN
Lidský organismus je nutné nejdříve dokonale očistit, zbavit jej všech parazitů a toxických bakterií. V této fázi probíhá komplexní detoxikace organismu
– užívají se přípravky VERMO a PROBIAN, které zlepšují funkci střev a obnovují střevní mikroflóru. Střevní mikroflóra je pro náš imunitní systém velmi
důležitá, bez zdravé mikroflóry nemohou naše střeva fungovat správně. Zdravá a dobře pracující střeva jsou základem našeho zdraví – přes střeva se
vstřebávají důležité živiny a vitamíny. Při náročném vývoji se nám podařilo vytvořit vynikající probiotický přípravek, který je tvořen 10 probiotickými kulturami.
V první fázi VERMOPROBIAN se postupně užívají dva přípravky. Nejdříve se užívá přípravek Vermo (40 hnědých kapslí), které tělo zbaví parazitů
a plísní. V této fázi očistné kúry dojde k oslabení probiotické kultury, kterou obnoví následné užívání přípravku PROBIAN (20 bílých kapslí). Kapsle
tedy neužívejte najednou, ale postupně.

VERMO – 40 kapslí
Přípravek VERMO působí při přítomnosti parazitů a plísní. Je účinným přípravkem k vyhoštění a likvidaci vnitřních parazitů a odstranění plísní
ze střevního aparátu. Obsahuje pečlivě vybrané látky, jejichž účinek je dlouhodobě známý.
Složení přípravku VERMO:
Tymián obecný (Thymus vulgaris), Saturejka zahradní (Satureja hortensis), Černucha setá (Nigella sativa), Hřebíčkovec vonný (Caryophyllus aromaticus),
Oman pravý (Inula helenium), Zázvor obecný (Zingiber officinale), Kurkuma setá (Curcuma longa), Ořešák černý (Juglans Nigra).
Doporučené dávkování:
2–0–2
Užívají se 4 kapsle denně – 2 ráno a 2 večer. Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Během užívání přípravku, zvyšte příjem tekutin cca o 1 litr
denně. Užívá se ráno na lačno půl hodiny před jídlem a večer před spaním. Po užití přípravku večer již nepřijímejte žádnou potravu!
Možné užití přípravku VERMO:
• podporuje obranyschopnost organismu, vhodný při poruchách imunitního systému
• působí proti širokému spektru bakterií, plísní a parazitů v těle, při očistě od nežádoucích parazitů, virů a plísní
• vhodný při obnovení střevní mikroflóry, při bolestech břicha, střev, zácpě či průjmech
• omezuje tvorbu aftů a oparů, pomáhá při lupénce, ekzémech a alergiích
• při detoxikaci organismu
• doporučujeme při nedostatku vitamínů - upravuje střevní mikroflóru a napomáhá tak lepšímu vstřebávání vitamínů a živin z potravy i z potravinových doplňků
• při zánětech dásní, mandlí, zápachu z úst, čepech na mandlích, plicních a dýchacích potížích, kašli a nachlazení

PROBIAN – 20 kapslí
PROBIAN je přípravek účinkující převážně na střeva a trávicí ústrojí. Jedná se o výborné a účinné probiotikum. Regeneruje střevní mikroflóru a má
blahodárný vliv na správný chod celého organismu.
PROBIAN obsahuje deset probiotických kultur – jde o jedno z nejúčinnějších probiotik na trhu.
Složení přípravku PROBIAN:
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Bacillus coagulans,
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Streptococus thermophilus.
Doporučené dávkování:
1–0–1
Užívají se 2 kapsle denně – 1 ráno a 1 večer. Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Během užívání přípravku, zvyšte příjem tekutin cca o 1 litr
denně. Užívejte s jídlem!
Možné užití přípravku PROBIAN:
• napomáhá při regeneraci střevní mikroflóry porušené antibiotiky, léky, stresem nebo nezdravým životním stylem
• snížení výskytu nežádoucích mikroorganismů ve střevech, při plísních v organismu a ve střevech
• napomáhá při poruchách psychiky, stresu a pocitu úzkosti, zmírnit únavu a pocity vyčerpanosti
• při poruchách imunitního systému, alergiích, pomáhá správnému vstřebávání živin z potravy
• poruchy vyprazdňování, průjmy a zácpy, těžkosti po jídle, nadýmání a plynatost
• omezení výskytu hnilobných bakterií ve střevech

2. FÁZE – UŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU METABOLIAN
Ve druhé fázi očistné kúry se užívá přípravek METABOLIAN. Díky první očistné fázi je účinnost přípravku METABOLIAN výrazně vyšší, proto je nutné
dodržovat předepsané pořadí užívání jednotlivých přípravků.

METABOLIAN – 60 tablet
Přípravek pomáhá lidskému tělu harmonizovat metabolismus, upravuje látkovou výměnu a má široké spektrum stimulujících účinků. Je velmi vhodný
při duševním i tělesném vypětí. Přípravek urychluje metabolismus, přispívá k rychlejšímu spalování tuků a omezuje usazování tuku v těle a zároveň

harmonizuje činnost štítné žlázy. Má blahodárný vliv na celkovou regeneraci organismu a na všechny vnitřní orgány lidského těla. Pomáhá zvyšovat
tělesnou i duševní kondici. Účinně pomáhá i snižovat tělesnou hmotnost a snižuje cholesterol. Je vhodný při duševním i fyzickém vypětí.
METABOLIAN je doplněk stravy určený k úpravě metabolismu.
Složení přípravku METABOLIAN:
Lecithin, Kelp, Chlorella, Spirulina, Jablečný ocet, Chrom, Extrakt Citrus aurantium (96% Synefrin), Kojugovaná kyselina linolenová (CLA), Extrakt
zelené kávy.
Doporučené dávkování:
1–0–1/1–0–0
Užívají se 2 tablety denně pro zrychlení metabolismu a pro podporu hubnutí a jedna tableta pro jeho udržení. Nepřekračujte doporučené denní
dávkování! Během užívání doporučujeme zvýšit příjem tekutin cca o 1 litr denně. Užívejte nejlépe s jídlem!
Možné užití přípravku METABOLIAN:
• výrazně podporuje hubnutí

• pomáhá při ledvinových kamenech

• snižuje vysokou hladinu cholesterolu

• snižuje stres a únavu

• omezuje kazivost zubů a osteoporózu

• blahodárně působí při výskytu ekzému a lupénky

• posiluje trávení a krevní oběh

• pozitivně ovlivňuje padání vlasů

• předchází infekcím (krku, ucha, nosu aj.)

• zabraňuje tvorbě žlučových kamenů, odstraňuje hnilobné procesy

• pomáhá při léčbě alergií

ve střevech a plynatost

• stimuluje tvorbu svalové hmoty

• účinný při bolestech kloubů, revmatismu a otocích

• posiluje paměť a nervy

• stimuluje funkci štítné žlázy

• při očistě jater a krve

3. FÁZE – UŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU LYMPHOBIAN
Očistnou kúru TRIZONES završí užívání přípravku LYMPHOBIAN. Z předchozích fází očistné kúry připravenému organismu dodá funkční lymphu,
která tělo odvodní a zbaví otoků, což zmenší objem těla a nastartuje imunitní systém. Zmírňuje a oddaluje tzv. jo-jo efekt.

LYMPHOBIAN – 60 tablet
Přípravek LYMPHOBIAN se zaměřuje na lymfatický systém, pomáhá lidskému tělu odstranit přebytečnou vodu, pročišťuje a pozitivně ovlivňuje
funkce celého lymfatického systému. Lidské tělo se snáze zbavuje otoků, například v oblasti kotníků, obličeje, očí nebo paží. LYMPHOBIAN účinně
napomáhá při snižování tělesného objemu a odstraňuje některé formy celulitidy.
Doplněk stravy je určen převážně k podpoře funkce lymfatického systému a ke zmírnění otoků. Správnou funkci lymfatického systému negativně
ovlivňují faktory jako stres a napětí, přechozená onemocnění, oslabené funkce ledvin atd.
Obsažené látky jako artyčok, svízel, brusinka, spirelina, chlorella a aloe - ředí a alkalizují lymfatický systém a tím přispívají k jeho lepší činnosti. Jód
zajišťuje správnou funkci štítné žlázy jako stěžejního orgánu primární lymfatické soustavy.
Složení přípravku LYMPHOBIAN:
Komplex extraktů ovoce a zeleniny: Extrakt divoké borůvky, Extrakt z hroznů a hroznových semen, Extrakt z malin a malinových semen, Brusinky,
Slíva, Trpká višeň, Jahoda, Artyčok, Červená řepa, Brokolice, Květák, Mrkev, Petržel, Špenát, Rajče a dále Svízel syřišťový, Aloe vera, Spirulina,
Chlorella a Jód.
Pomocné látky: Mikrokrystalická celulóza, Stearan hořečnatý, Crosscarmelosa
Doporučené dávkování:
1–0–1/1–0–0
Užívají se 2 tablety denně – ráno a večer. Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Během užívání přípravku je vhodné zvýšit příjem tekutin cca
o 1 litr denně. Užívejte s jídlem!
Možné užití přípravku LYMPHOBIAN:
• podpora imunitního systému

• při snižování hmotnosti

• zmírňuje otoky - zejména dolních končetin

• při detoxikaci vnitřních orgánů, překyselení organismu

• odvodňuje organismus

• odstranění toxinů a těžkých kovů z těla

• působí pozitivně na naši psychiku

• při sklonech k infekčních chorobám

• velmi vhodný při únavě a pocitu vyčerpanosti

• zmírňuje celulitidu

• zlepšuje špatně hojící se rány

• pomáhá při léčbě akné

Nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. TRIZONES nemá kontraindikace na léčiva.
Je vhodné detoxikaci neprovádět při jaterních a žlučníkových problémech, dále při poruchách srážlivosti krve, v těhotenství a při kojení,
a užívání případně konzultujte se svým lékařem.
V přiměřeném množství nevadí kombinace očistné kúry TRIZONES s alkoholem, vše je čistě na přírodní bázi.
Přípravek TRIZONES očisťuje, harmonizuje tělo, podporuje metabolismus a lymfatický systém, napomáhá tělu při snaze
o otěhotnění. Doporučujeme kúru užívat 2x ročně.

Upozornění:
Není určeno pro děti do 3 let. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy.
Způsob skladování:
Ukládejte mimo dosah dětí! Uchovávejte uzavřené, v suchu, mimo dosah přímého slunečního záření, při teplotě 10 – 25 °C. Chraňte před teplem,
světlem, mrazem.
TENTO VÝROBEK JE SCHVÁLEN JAKO DOPLNĚK STRAVY. NENÍ LÉKEM, NELZ
NELZE
ZE JEJ
JEJ
ZA PŘEDEPSANÉ LÉKY ZAMĚŇOVAT A NEMÁ SCHVÁLENÉ LÉČIVÉ ÚČINKY.
KY.
Výrobce:
NeoZen s.r.o., Na kopcích 379, Třebíč, 674 01

www.trizones.cz

