FOGYASZTÁSI-HASZNÁLATI JAVASLATOK
PREAMBULUM, FONTOS:
A TERMÉKET NE TEKINTSÉK CSODASZERNEK!
CSAK A HOSSZÚTÁVÚ, MINDENNAPOS FOGYASZTÁSA FEJTI KI
AZ ELVÁRT EREDMÉNYEKET!
A létfontosságú vitaminokat és nyomelemeket:
•

NAPONTA

•

MEGFELELŐ MENNYISÉGBEN

•

MEGFELELŐ ARÁNYBAN

•

CSAK TERMÉSZETES ANYAGOKKAL

ajánlatos biztosítani, hogy a megzavart életfolyamatok kémiai (biológiai) működései
ismét helyre állhassanak.
A TERMÉKET NEM KIPRÓBÁLNI, HANEM RENDSZERESEN FOGYASZTANI
KELL!
________________________________________________
MEZOVIT®C+ C- vitaminban gazdag, nem hőkezelt vegyes gyümölcslekvár
FOGYASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
1.

Az első 10 napon reggel és este 15-20 gr-ot kell fogyasztani (teáskanál) ez a
mennyiség normalizálja (helyes működés) a megfelelő működési szintre fogja
hozni a létfontosságú belső szerveinket (agy, mellékvese, vese, szemlencse,
máj, hasnyálmirigy, szív, mitokondriumok, agyalapi mirigy/hipofízis). A reggeli
15-20 gr-ot ajánlatos éhgyomorra fogyasztani, étkezés előtt 2 órával, ebben az
esetben a leghatékonyabb a felszívódás.

Ha gyomorégés - irritáció tapasztalható, akkor étkezés után ajánlatos a fogyasztása.
2.

10 nap után a napi adag 15-20 gr éhgyomorra, utána igyon meg 2-3 dl
szénsavmentes tiszta vizet. (ha teheti PI VIZET, vagy strukturált vizet)

NAGYON FONTOS: a fogyasztási adag - mennyiség nincs maximalizálva (bármennyit
fogyaszthatunk naponta). Nem megfelelő egészségi állapot esetén ajánlatos többet
fogyasztani. (kérje személyesen javaslatunkat)
3.

CUKORBETEGEK
ESETÉBEN
MENNYISÉG 20-25 gr/NAP

A

MAXIMÁLIS

FOGYASZTHATÓ

4.

A GYEREKEK 2 ÉVES KORUK UTÁN FOGYASZTHATJÁK, AZ 1 ÉS 2
PONTBAN FELTÜNTETETT ADAGOKBAN

5.

RÁKOS BETEGEK:

•

Kemoterápia előtt és után fogyaszthatják nagyobb adagokban 30-50 gr/nap

•

•

•
•
•

Kemoterápia alatt a fogyasztása nem ajánlatos, mivel a kemoterápiás
vegyületek kinullázzák az immunrendszert. Mivel a termék erősíti az
immunrendszert, ezért ellentétes -antagonista- folyamatok jönnek létre a
szervezetben, ami rosszullétet okozhat.
Sugárterápia, az erősebb röntgenbesugárzások, radioaktív sugárzások
gyakran okoznak érkárosodásokat. A termék "RUTIN" tartalmának
köszönhetően elháríthatja az érfal gyengeség veszélyét. Radioaktív
sugárzásoknak, erősebb röntgensugárzásoknak, UV sugárzásoknak és egyéb
ionizáló sugárzásoknak átalakító -felcserélő- mutagén hatásai vannak,
előidézve:
gén
kromoszóma
genom mutációkat.

Módosulhatnak
a
genetikus
anyagok (a
sejt
örökölt
állománya,
a
dezoxiribonukleinsav) DNS molekulái. A terméknek immunrendszer erősítő
tulajdonsága van.
Az immunrendszer kiemelt feladata a GENETIKAI KÓDVÉDELEM is. Vagyis a sérült
DNS molekulák kijavítása, ezért ajánlatos a termék fogyasztása sugárterápia előtt,
alatt és utána is nagyobb dózisokban 30-40 gr/nap.
6.

JÓINDULATÚ DAGANATOK, MŰTÉTEK CSONTTÖRÉSEK ESETÉBEN
ajánlatos a termék fogyasztása 30-40 gr/nap mennyiségben. Lényegesen
fokozza a seb és csonttörések gyógyulását. (ha lehetséges, műtétek előtt is
fogyasztani kellene a terméket)

7.

NAGYON FONTOS - GYEREKEK ESETÉBEN

Gyerekeknél a vitaminhiány negatívan befolyásolja a csontnövekedést, és a
fogképződést. A C-vitamin hiánya miatt a gyerekeknél nagyon gyakran észlelhető:
•

étvágytalanság

•

fáradékonyság (felnőtteknél is)

•

testi gyengeség

•

fertőzésre való hajlam (különösen az óvodások körében észlelhető)

•

rossz koncentráló képesség

•

a vashiányos gyerekek száma a vitamin hiánya miatt magas

•

rossz reagáló képesség (rosszak a reflexek, nem képesek gyors és célirányos
mozgásokat végezni (felnőtteknél is észlelhető)

Tímár Sándor
okleveles vegyészmérnök

