ÚJ AUTOSHIP AZ LR-NÉL!
2014. május 1-jétől, a népszerű Aloe Vera és az elsöprően sikeres Mind Master Autoship
mellett egy új előfizetés kerül a palettára!
Az új Szíverő Autoship 3 kiváló termékkel támogatja szív- és érrendszerünk egészségét:
- ProBalance Kapszula
- VitaAktiv
- Super Omega 3 Aktiv Kapszula
A Szíverő Autoship praktikus kombináció az életerő megőrzésére, a szív- és érrendszer
egészségének megtartására, és segít, ha a gyógyuláson fáradozunk.
Ráadásul az Aloe Vera vagy a Mind Master Autoshippel kiegészítve ellátja szív- és
érrendszerünket minden szükséges vitaminnal, ásványi anyaggal és nyomelemmel, amelyre
mai rohanó világunkban és az egyre emelkedő stressz-szint mellett szükségünk lehet.
Kinek ajánljuk?
Fiataloknak: hogy megtartsák szív- és érrendszerük rugalmasságát és energiáját
Sportolóknak: hogy megőrizzék szív- és érrendszerük teherbírását
Felnőtteknek: az erős és egészséges szívműködés mindennapi jó közérzetük és
teljesítőképességük alapja
Idősebbeknek: az érelmeszesedés, az erek rugalmatlanná válása és a szív „korosodása”
olyan tényezők, amelyek az idő előre haladtával elkerülhetetlenül megjelennek. Idősebb
korban még fontosabb, hogy segítsük a szervezetünket megküzdeni ezekkel a problémákkal.
Szív- és érrendszeri problémával küzdőknek: a legtöbb szív- és érrendszert érintő
megbetegedés kiegészítő kezeléshez tökéletes segítséget nyújt a Szíverő Autoship.
Egyszóval mindenkinek szívből ajánljuk, hiszen szervezete motorjának karbantartására és
támogatására mindenkinek szüksége van.
A Szíverő Autoship Dr. Sven Werchan ajánlására az alábbi termékeket tartalmazza:

Super Omega 3 Aktiv Kapszula
A Szíverő Autoship egyik legfontosabb eleme a Super Omega 3
Aktiv Kapszula, amely ellátja szervezetünket esszenciális vagyis
többszörösen telítetlen zsírsavakkal, amelyeket a szervezet
maga nem képes előállítani. Az omega-3 zsírsavak közé tartozik
a linolénsav, az eikozapentaénsav (EPA) és a dokozahexaénsav
(DHA).
Az
omega-3
zsírsavaknak
csökkentik
a
vér
LDLkoleszterinszintjét, így alacsonyabb az érelmeszesedés és a
szívinfarktus kockázata és mérséklik a szív- és érrendszeri
betegségek, az agyvérzés és minden az erekkel összefüggő
megbetegedés kockázatát: segítenek „megtisztítani” illetve
„tisztán tartani” az erek falát. Részt vesznek a zsírok szállításában, a gyulladásgátló
prosztaglandinok képzésében, és ismerjük az immunrendszerre kifejtett jótékony hatásukat
is. Továbbá szerepet játszanak az idegrendszer és sejthártyák felépítésében, serkentik a
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gondolkodásért és értelmi képességért felelős agyterületek működését, ami a koncentráló
képesség javulásához vezet.
Fogyasztási javaslat: Naponta 3x1 kapszula, bő vízzel, evés után bevéve. Az
érrendszerünk védelme és karbantartása érdekében hosszú távú szedése javasolt.
Figyelmeztetés: Halakra és puhatestűekre való ételérzékenység, esetleg allergia esetén a
kapszula szedése nem javasolt.

Vita Aktiv
A Szíverő Autoship második oszlopos tagja a Vita Aktiv, amely
21 gyümölcs és zöldségfajtából készül és 10 esszenciális
vitamint tartalmaz.
A növényi antioxidánsok olyan védőanyagokkal rendelkeznek,
amelyek erősítik az immunrendszert és megszabadítják a
szervezetet a szabad gyököktől, amelyek hozzájárulnak a szívés érrendszer gyengüléséhez és idő előtti öregedéséhez. A
bioaktív növényi anyagok erősítik a szervezet saját védelmi
rendszerét, amelynek eredményeképpen frissebbnek, és
teljesítő képesebbnek érezzük magunkat.
A színes gyümölcsök és zöldségek nagy mennyiségben
tartalmaznak karotinoidokat és antociánt, amelyek megkötik a szabad gyököket és
hosszantartó fogyasztás mellett erősítik a szervezet természetes immunrendszerét. A
polifenolok fontos esszenciális tápanyagok. A friss gyümölcsök B1-, B2-, B6-vitamint, biotint,
folsvat, C-, E- és K-vitamint, ásványi anyagokat, nyomelemeket (nátriumot, káliumot,
magnéziumot, kálciumot, mangánt, vasat, rezet, cinket, foszfort, jódot, szelént)
tartalmaznak.
Fogyasztási javaslat: Naponta 1x, étkezés előtt 5 ml (kb. 1 teáskanál)
Szükség esetén ez az adag növelhető. Vízzel hígítva, joghurtba, desszertbe, müzlibe keverve
fogyasztható.

ProBalance
Ha a VitaAktiv vitaminbomba, akkor a ProBalance az
ásványianyag-turbó. A Szíverő Autoship fegyverhordozója a
ProBalance, amely gondoskodik a legtöbb létfontosságú
nyomelemről és ásványi anyagról, mint például a nátrium,
kálium, magnézium, kalcium, réz, szilícium, króm és
molibdén, amelyre a szervezetünk optimális működéséhez
szükség van.
Mindemellett a ProBalance ezeket az ásványi anyagokat
sókkal való kötésben tartalmazza, amely egyrészt segíti a
könnyebb beépülést, másrészt hozzájárul a szervezetünk
sav-bázis háztartásának kiegyensúlyozásához.
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Ha a savszint túl magas, akkor a testünk kénytelen pl. elraktározni a testszövetekben, pl. a
zsírszövetben. Vagy megpróbálja semlegesíteni, azonban az ehhez szükséges ásványi
anyagokat (pl. kalcium, magnézium stb.) a különféle szervektől, csontokból, fogakból „veszi
el”. Ennek köszönhetően azonban leépülnek a test ásványianyag-készletei, törékennyé
válnak az erek és a csontok, ami érproblémákhoz, csontritkuláshoz, fogszuvasodáshoz vezet.
Sőt, ha „megtelnek” a zsírraktárak, akkor a sav kilép a létfontosságú szervek, pl. a szív
terébe, és itt okoz károsodást.
Rendkívül fontos, hogy megfelelő ásványi anyagokkal és nyomelemekkel pótoljuk mindazt,
amit a szervezetünk a savtalanításra felhasznál.
Fogyasztási javaslat: Napi 3x4 tabletta szedése javasolt, másfél-két órával étkezés
után. Kúraszerűen 3x4 tabletta 12 héten át, majd újabb 12 hétig 3x2 tabletta.
Gyermekeknek: 4–10 éves korig napi 3x2 tabletta; 10 éves kortól napi 3x4 tabletta
A Szíverő Autoship hármas erejének kiaknázásával sokat tehetünk szív- és érrendszerünk
tartós egészségéért, támogathatjuk gyógyulását, megőrizhetjük teljesítő- és teherbíró
képességét, így ez hozzájárulhat a közérzet és hosszú távon az életminőség tartós
javulásához.
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