Detoxifică-ţi organismul
în mod natural

D

in ce în ce mai des auzim cât de importantă este detoxifierea organismului.
Chiar dacă pare un concept nou, impus
de moda secolului 21, detoxifierea este un proces
realizat în mod natural încă din antichitate.
În postura de culegător şi/sau vânător, omul
nu avea nevoie de stimularea detoxifierii,
aceasta făcându-se într-un mod natural, deoarece
alimentele erau nutritive, poluarea era redusă,
chiar inexistentă, dieta fiind naturală şi fără
excese.
de Anca Surugiu, Director Adjunct Core Invest Health
Stilul de viaţă actual, alimentaţia şi mediul în care trăim ne
pun la încercare organismul, care, în condiţii normale, este capabil să se cureţe singur. Însă, stilul de viaţă nesănătos,
creşterea nivelului de stres, dieta necorespunzătoare, constipaţia, lipsa exerciţiilor fizice împreună cu creşterea nivelului
de poluare şi de toxine din mediu pot pune mare presiune
asupra corpului nostru.
De aceea, astăzi, omul trebuie să susţină sistemul de detoxifiere. Un rol esenţial în acest proces îl are reglarea tranzitului
pentru că, în momentul în care sistemul se „înfundă” cu resturile alimentare, toxinele neeliminate sunt repuse în circulaţie
în organism. Astfel se creează un mediu favorabil pentru dezvoltarea agenţilor patogeni precum bacterii, viruşi şi ciuperci,
care conduc la boală, atunci când toxinele nu sunt eliminate
în mod corespunzător. Pe parcursul unui an, organismul uman
acumulează între 4,5 şi 5 kilograme de toxine, manifestările
clinice acutizându-se pe măsura cronicizării.
Durerile de cap, migrenele, oboseala nejustificată, insomnia,
somnolenţa, trezitul greu dimineaţa, depresia, anxietatea,
stările de iritabilitate / nervozitate, lipsa puterii de concentrare,
lipsa de energie, răcelile frecvente, apariţia alergiilor, constipaţia cronică, balonarea, indigestiile frecvente, stările de vomă
sau greţurile, colonul iritabil, pofta de dulciuri, pofta de
alimente prăjite, condimentate, supraponderalitatea sau predispoziţia la obezitate, depozitele albicioase pe limbă, transpiraţia urât mirositoare, celulita, cearcănele, acneea, petele pe
piele, iritaţiile, pielea uscată şi ternă, negii, lipoamele,
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fibroamele, părul lipsit de strălucire, căderea părului, unghiile
friabile şi cu dungi albe pot fi doar câteva dintre semnalele
prin care corpul ne anunţă că este intoxicat.
Pentru a ne recâştiga vitalitatea, atributul esenţial şi „arma”
naturală în lupta cu boala, este important să îndepărtăm
toxinele şi reziduurile acide acumulate zilnic din: aer, alimentaţie, medicamente sau generate de stres şi paraziţi. Cum este
aproape imposibil să evităm în totalitate toxinele, corpul nostru are nevoie de ajutor pentru a le elimina într-un mod natural.
Din multitudinea curelor de detoxifiere promovate în acest
moment, o parte dintre ele s-au dovedit a fi extrem de nocive,
de aceea este vital ca principiul detoxifierii să aibă o bază
ştiinţifică. Din acest motiv, cercetătorii spanioli au supus atenţiei lumii medicale o combinaţie de substanţe naturale
eficiente pentru reglarea tranzitului şi detoxifierea naturală a
organismului, crescând implicit calitatea vieţii. Formula
descoperită înglobează principii active ce acţionează sinergic,
pe bază de fructo-oligo-zaharide, chitosan, vitamina C şi
extract de strugure (vitis vinifera).
Toate aceste principii active, combinate în dozaje atent
determinate, reglează tranzitul intestinal, elimină toxinele şi
întăresc imunitatea la nivelul aparatului digestiv.
Prin conţinutul său bogat în fructo-oligo-zaharide, care au
aceleaşi proprietăţi ca fibrele dietetice, Obegrass reglează tranzitul intestinal, stimulează creşterea bifidobacteriilor

endogene care protejează aparatul digestiv de infecţii, ajută
digestia, reglează şi controlează aciditatea tubului digestiv.
Chitosanul din Obegrass se leagă de lipide, grăsimi pe care le
încorporează, eliminându-le apoi prin excreţie. Se reduce
astfel fracţia lipidică, toxinele fiind eliminate fără a fi
metabolizate.

acumulărilor de ţesut adipos şi, implicit, a creşterii în greutate.
Pentru că, de cele mai multe ori, detoxifierea organismului
sprijină totodată controlul greutăţii, pentru îmbunătăţirea
rezultatelor dietelor de scădere în greutate se recomandă
administrarea Obegrass în asociere cu Admagra Forte, după
cum urmează: 1 pliculeţ Obegrass într-un pahar cu apă, cu
10 minute înainte de mesele principale şi 1 comprimat de
Admagra Forte. imediat după mesele principale, în cure de
3-4 luni.
Admagra Forte este un supliment alimentar complet natural,
cu o formulă unică, complexă şi exclusivă, ideală pentru
controlul greutăţii, îmbunătăţirea şi extinderea rezultatelor
obţinute în urma unei diete echilibrate, transformând grăsimea
în energie şi prevenind astfel acumularea grăsimilor în organism.
Prin acţiunea sinergică a extractului de portocal, a extractului
de mesteacăn şi a cromului picolinat, Admagra Forte îmbunătăţeşte raportul masă musculară-masă grasă, favorizând reducerea ţesutului adipos existent, prin procesul de
termogeneză, având un efect diuretic relevant - eliminarea excesului de apă, dar nu şi a sărurilor, reducând apetitul, fără
efecte secundare sau reacţii adverse.

Ceilalţi doi compuşi ai suplimentului nutritiv Obegrass,
vitamina C şi extractul de strugure vitis vinífera oferă suport
organismului în procesul de detoxifiere prin acţiunea puternic
antioxidantă care ajută sângele să se alcalinizeze şi prin întărirea tractului digestiv. Acestea absorb toxinele din tractul digestiv, favorizând absorbţia vitaminelor şi mineralelor. În
acelaşi timp, vitamina C permite o eficienţă mai bună a chitosanului.
Primul lucru care se poate observa după administrarea
Obegrass va fi o modificare în obiceiurile intestinale, cu alte
cuvinte, se vor îmbunătăţi numărul şi frecvenţa scaunelor, la
fel ca şi textura, culoarea şi mirosul acestora, care vor conţine
apă şi lipide în cantităţi mai mari, ca efect al eliminării toxinelor. Pe de altă parte, se vor observa o mai bună digestie
post-alimentaţie, o textură şi o luminozitate mai bună a pielii
şi o stare de confort general, precum şi reducerea progresivă
a nivelului de toxine din organism. Toate acestea pot fi accelerate dacă se va opta şi pentru o dietă echilibrată şi sănătoasă
şi pentru practicarea unui minim de exerciţii fizice.
Obegrass este un supliment nutritiv natural şi nu înlocuieşte
o dietă sănătoasă şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos,
însă, prin reglarea tranzitului intestinal şi reducerea absorbţiei
lipidelor, poate fi considerat un remediu natural şi împotriva
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Având în vedere „războiul” alimentar al aditivilor şi viteza
stilului de viaţă actual la care ne supunem corpul zi de zi, sunt
necesare minimum două cure de detoxifiere pe an. Este recomandat ca acestea să fie însoţite şi de activităţi fizice regulate,
o alimentaţie alcalină, dar şi de o „curăţare” la nivel mental
şi de construirea unei gândiri pozitive.

