OÈISTNÁ KÚRA TRIZONES
pøíbalová informace

Produkt navodí klid, rovnováhu tìla a mysli v souladu s pøírodou. Nesoustøedíme se jako klasická medicína na odstraòování následkù, ale
øešíme pøíèiny všech zdravotních obtíží. Pøedáváme tímto starobylé vìdomosti našich pøedkù, kteøí moudrost a sílu pøírody bìžnì používali.
Balení obsahuje ètyøi pøípravky, které se užívají dle jednotlivých fází oèistné kúry.
VERMOPROBIAN 60 kapslí, hmotnost 1012 mg – balení obsahuje dva pøípravky VERMO (40 kapslí) a PROBIAN (20 kapslí)
METABOLIAN 60 tablet, hmotnost 1000 mg
LYMPHOBIAN 60 tablet, hmotnost 590 mg
Oèistná kúra TRIZONES je celostní detoxikace lidského organismu a její užívání je rozdìleno do 3 fází.
1. FÁZE – UŽÍVÁNÍ PØÍPRAVKÙ VERMO A PROBIAN
Lidský organismus je nutné nejdøíve dokonale oèistit, zbavit jej všech parazitù a toxických bakterií. V této fázi probíhá komplexní detoxikace
organismu – užívají se pøípravky VERMO a PROBIAN, které zlepšují funkci støev a obnovují støevní mikroflóru. Støevní mikroflóra je pro náš
imunitní systém velmi dùležitá, bez zdravé mikroflóry nemohou naše støeva fungovat správnì. Zdravá a dobøe pracující støeva jsou základem
našeho zdraví – pøes støeva se vstøebávají dùležité živiny a vitamíny. Pøi nároèném vývoji se nám podaøilo vytvoøit vynikající probiotický
pøípravek, který je tvoøen 10 probiotickými kulturami.
V první fázi VERMOPROBIAN se postupnì užívají dva pøípravky. Nejdøíve se užívá pøípravek Vermo (40 hnìdých kapslí), které tìlo zbaví
parazitù a plísní. V této fázi oèistné kúry dojde k oslabení probiotické kultury, kterou obnoví následné užívání pøípravku PROBIAN (20 bílých
kapslí).
VERMO – 40 kapslí
Pøípravek VERMO pùsobí pøi pøítomnosti parazitù a plísní. Je úèinným pøípravkem k vyhoštìní a likvidaci vnitøních parazitù a odstranìní plísní
ze støevního aparátu. Obsahuje peèlivì vybrané látky, jejichž úèinek je dlouhodobì známý.
Složení pøípravku VERMO:
Tymián obecný (Thymus vulgaris), Saturejka zahradní (Satureja hortensis), Èernucha setá (Nigella sativa), Høebíèkovec vonný (Caryophyllus
aromaticus), Oman pravý (Inula helenium), Zázvor obecný (Zingiber officinale), Kurkuma setá (Curcuma longa), Oøešák èerný (Juglans
Nigra).
Doporuèené dávkování:
2-0-2
Užívají se 4 kapsle dennì – ráno a veèer. Nepøekraèujte doporuèené denní dávkování! Bìhem užívání pøípravku, zvyšte pøíjem tekutin cca
o 1 litr dennì. Užívá se ráno na laèno pùl hodiny pøed jídlem a veèer pøed spaním. Po užití pøípravku veèer již nepøijímejte žádnou potravu!
Možné užití pøípravku VERMO:
• posiluje obranyschopnost organismu, vhodný pøi poruchách imunitního systému
• pùsobí proti širokému spektru bakterií, plísní a parazitù v tìle, pøi oèistì od nežádoucích parazitù, virù a plísní
• obnovení støevní mikroflóry, pøi bolestech bøicha, støev, zácpì èi prùjmech
• omezuje tvorbu aftù a oparù
• detoxikuje organismus
• doporuèujeme pøi nedostatku vitamínù - upravuje støevní mikroflóru a napomáhá tak lepšímu vstøebávání vitamínù a živin z potravy
i z potravinových doplòkù
• pøi zánìtech dásní, mandlí, zápachu z úst, èepech na mandlích, plicních a dýchacích potížích, kašli a nachlazení
PROBIAN – 20 kapslí
PROBIAN je pøípravek úèinkující pøevážnì na støeva a trávící ústrojí . Jedná se o výborné a úèinné probiotikum. Regeneruje støevní mikroflóru
a má blahodárný vliv na správný chod celého organismu.
PROBIAN obsahuje deset probiotických kultur – jde o jedno z nejúèinnìjších probiotik na trhu.
Složení pøípravku PROBIAN:
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Bacillus
coagulans, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Lactobacillus rhamnosus.
Doporuèené dávkování:
1-0-1
Užívají se 2 kapsle dennì – ráno a veèer. Nepøekraèujte doporuèené denní dávkování! Bìhem užívání pøípravku, zvyšte pøíjem tekutin cca
o 1 litr dennì. Užívejte s jídlem!
Možné užití pøípravku PROBIAN:
• regenerace støevní mikroflóry porušené antibiotiky, léky, stresem nebo nezdravým životním stylem
• snížení výskytu nežádoucích mikroorganismù ve støevech, pøi plísních v organismu a ve støevech
• poruchy psychiky, stres a pocity úzkosti
• pøi poruchách imunitního systému, alergie a pomáhá správnému vstøebávání živin z potravy
• poruchy vyprazdòování, prùjmy a zácpy, tìžkosti po jídle, nadýmání a plynatost
• omezení výskytu hnilobných bakterií ve støevech
• odstraòuje únavu a pocity vyèerpanosti
2. FÁZE – UŽÍVÁNÍ PØÍPRAVKU METABOLIAN
Ve druhé fázi oèistné kúry se užívá pøípravek METABOLIAN. Díky první oèistné fázi je úèinnost pøípravku METABOLIAN výraznì vyšší, proto
je nutné dodržovat pøedepsané poøadí užívání jednotlivých pøípravkù.
METABOLIAN – 60 tablet
Pøípravek pomáhá lidskému tìlu harmonizovat metabolismus, upravuje látkovou výmìnu a má široké spektrum stimulujících úèinkù. Je velmi
vhodný pøi duševním i tìlesném vypìtí. Pøípravek urychluje metabolismus, pøispívá k rychlejšímu spalování tukù a omezuje usazování tuku

v tìle a zároveò harmonizuje èinnost štítné žlázy. Má blahodárný vliv na celkovou regeneraci organismu a na všechny vnitøní orgány lidského
tìla. Zvyšuje tìlesnou i duševní kondici. Úèinnì pomáhá i snižovat tìlesnou hmotnost a snižuje cholesterol. Je vhodný pøi duševním
i fyzickém vypìtí.
METABOLIAN je doplnìk stravy urèený k úpravì metabolismu.
Složení pøípravku METABOLIAN:
Lecithin, Kelp, Chlorella, Spirulina, Jableèný ocet, Chrom, Extrakt Citrus aurantium (96% Synefrin), Kojugovaná kyselina linolenová (CLA),
Extrakt zelené kávy
Doporuèené dávkování:
1-0–1/1–0-0
Užívají se 2 tablety dennì pro zrychlení metabolismu a pro podporu hubnutí a jedna tableta pro jeho udržení. Nepøekraèujte doporuèené
denní dávkování! Bìhem užívání doporuèujeme zvýšit pøíjem tekutin cca o 1 litr dennì. Užívejte nejlépe s jídlem!
Možné užití pøípravku METABOLIAN:
• výraznì podporuje hubnutí

• pomáhá pøi ledvinových kamenech

• snižuje vysokou hladinu cholesterolu

• snižuje stres a únavu

• omezuje kažení zubù a osteoporózu

• blahodárnì pùsobí pøi výskytu ekzému a lupenky

• posiluje trávení a krevní obìh

• pozitivnì ovlivòuje padání vlasù

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

• zabraòuje tvorbì žluèových kamenù, odstraòuje hnilobné procesy

• pomáhá pøi léèbì alergií

ve støevech a plynatost

• stimuluje tvorbu svalové hmoty

• úèinný pøi bolestech kloubù, revmatismu a otocích

• posiluje pamìť a nervy

• stimuluje funkci štítné žlázy

• pøi oèistì jater a krve
3. FÁZE – UŽÍVÁNÍ PØÍPRAVKU LYMPHOBIAN
Oèistnou kúru TRIZONES završí užívání pøípravku LYMPHOBIAN. Z pøedchozích fází oèistné kúry pøipravenému organismu dodá funkèní
lymphu, která tìlo odvodní a zbaví otokù, což zmenší objem tìla a nastartuje imunitní systém. Zmíròuje a oddaluje tzv. jo-jo efekt.
LYMPHOBIAN – 60 tablet
Pøípravek LYMPHOBIAN se zamìøuje na lymfatický systém, pomáhá lidskému tìlu odstranit pøebyteènou vodu, proèišťuje a pozitivnì
ovlivòuje funkce celého lymfatického systému. Lidské tìlo se snáze zbavuje otokù, napøíklad v oblasti kotníkù, oblièeje, oèí nebo paží.
LYMPHOBIAN úèinnì napomáhá pøi snižování tìlesného objemu a odstraòuje nìkteré formy celulitidy.
Doplnìk stravy je urèen pøevážnì k podpoøe funkce lymfatického systému a ke zmírnìní otokù.Správnou funkci lymfatického systému
negativnì ovlivòují faktory jako stres a napìtí, pøechozená onemocnìní, oslabené funkce ledvin atd.
Obsažené látky jako artyèok, svízel, brusinka, spirelina, chlorella a aloe - øedí a alkalizují lymfatický systém a tím pøispívají k jeho lepší
èinnosti. Jód zajišťuje správnou funkci štítné žlázy jako stìžejního orgánu primární lymfatické soustavy.
Složení pøípravku LYMPHOBIAN:
Komplex extraktù ovoce a zeleniny: Extrakt divoké borùvky, Extrakt z hroznù a hroznových semen, Extrakt z malin a malinových semen,
Brusinky, Slíva, Trpká višeò, Jahoda, Artyèok, Èervená øepa, Brokolice, Kvìták, Mrkev, Petržel, Špenát, Rajèe a dále Svízel syøišťový, Aloe
vera, Spirulina, Chlorella a Jód
Pomocné látky: Mikrokrystalická celulóza, Stearan hoøeènatý, Crosscarmelosa
Doporuèené dávkování:
1-0-1
Užívají se 2 tablety dennì – ráno a veèer. Nepøekraèujte doporuèené denní dávkování! Bìhem užívání pøípravku je vhodné zvýšit pøíjem
tekutin cca o 1 litr dennì. Užívejte s jídlem!
Možné užití pøípravku LYMPHOBIAN:
• podpora imunitního systému

• pøi snižování hmotnosti

• zmíròuje otoky - zejména dolních konèetin

• pøi detoxikaci vnitøních orgánù

• odvodòuje organismus

• odstranìní toxinù a tìžkých kovù z tìla

• pùsobí pozitivnì na naši psychiku

• pøi sklonech k infekèních chorobám

• velmi vhodný pøi únavì a pocitu vyèerpanosti

• zmíròuje celulitidu

• zlepšuje špatnì hojící se rány

• pomáhá pøi léèbì akné

Nežádoucí úèinky nebyly dosud zaznamenány. TRIZONES nemá kontraindikace na léèiva.
Je vhodné detoxikaci neprovádìt pøi jaterních a žluèníkových problémech, v tìhotenství a dále pøi poruchách srážlivosti
krve, pøípadnì konzultujte se svým lékaøem.
V pøimìøeném množství nevadí kombinace oèistné kúry TRIZONES s alkoholem, vše je èistì na pøírodní bázi.
Pøípravek TRIZONES oèisťuje, harmonizuje tìlo, podporuje metabolismus a lymfatický systém, napomáhá tìlu pøi snaze
o otìhotnìní. Doporuèujeme kúru užívat 2 x roènì.

Upozornìní:
Není urèeno pro dìti do 3 let. Užívání v dobì tìhotenství a kojení konzultujte se svým lékaøem. Pøípravek ukládejte mimo dosah dìtí!
Nepøekraèujte doporuèené denní dávkování. Chraòte pøed teplem a svìtlem. Pøípravek není urèen k používání jako náhrada pestré stravy.
Zpùsob skladování:
Ukládejte mimo dosah dìtí! Uchovávejte uzavøené, v suchu, mimo dosah pøímého sluneèního záøení, pøi teplotì 10 – 25 °C. Chraòte pøed
mrazem.
TENTO VÝROBEK JE SCHVÁLEN JAKO DOPLNÌK STRAVY. NENÍ LÉKEM, NELZE JEJ ZA PØEDEPSANÉ LÉKY
ZAMÌÒOVAT A NEMÁ SCHVÁLENÉ LÉÈIVÉ ÚÈINKY.
Výrobce:
NeoZen s.r.o., Na kopcích 379, Tøebíè, 674 01
Expirace:
Vermoprobian – 9/2016 | Metabolian – 2/2018 | Lymphobian – 1/2018

www.neozen.cz

