HÍRLEVÉL 2011. február 1. Nemesített Homoktövis Termékek az ember egészségéért.
Bár ez évben mintha kevesebb nyilvánosságot kapna, mint korábban az INFLUENZA
különböző típusú kórokozói fenyegetnek bennünket. Magyarországon a „B” és a „H1N1”
influenzavírusok és más: pl adenovírus fertőz jelenleg. Oroszországban és Ukrajnában
tömeges „ sertésinflueza” járvány miatt szünetel az oktatás és a kórházlátogatás.
Sokat tehetünk immunrendszerünk erősítéséért - az egészséges táplálkozás és
mozgásgazdag életmód, egészséges életvitel - mellett nemesített Homoktövisből
készített étrendkiegészítő termékek fogyasztásával.
Sajnos a Homoktövisről rengeteg hibás anyag van jelen az Interneten.
Fontos tudni, hogy a nemesített (orosz, kínai, most már kanadai) fajták
hatóanyagtartalma akár százszorosa is lehet a vadontermő vagy gyengén nemesített
(német,mongol, román) fajtákénak.
A nemesített fajtákat feldolgozva még tovább töményítve egészen fantasztikus
természetes vitamin és más bioaktív anyag–tartalmú étrend-kiegészítők készülnek a
DR FITOKUP KFT-nél már 22-éve -20C hőmérséklet alatt feldolgozva.
Józan paraszti ésszel is végiggondolható, hogy ennél mennyivel gyengébb megoldás,
ha akár a „Bio” piacon vásárolunk méregdrágán egy-egy ágnyi homoktövis bogyót
nem tudni milyen nemesítési fokkal, vagy gyenge alapanyagból készült , italt, elixírt
nektárt, velőt, őrleményt stb. melyek ráadásul hőkezeléssel lettek tartósítva. Tévedés,ne
essen ezek a termékek sem rosszak (felérnek pl. egy jó magyar sárgabaracklevárral),
de Immunerősítő HATÁS és Ár/Érték arányban messze elmaradnak a kívánttól.
FONTOS hogy a nemesített Homoktövisből készített természetesen koncentrált
étrenkiegészítőkből is KÉTFÉLÉT szükséges egyidejűleg fogyasztanunk
immunrendszerünk erősítése céljából:
I) A HOMOKTÖVIS OLAJOK (Gyümölcshúsolaj, magolaj) a ZSÍRBAN OLDÓDÓ
VITAMINOKAT és más bioaktiv zsíroldható komponenseket tartalmazzák.
(Részletesebben lásd a csatolt mellékletben) Felhasználás módja reggeli előtt
egy mokkáskanállal, vagy 2db kapszula.
II)A második komponens a VÍZOLDHATÓ VITAMINOKAT makro-,mikroelemeket
és más bioaktiv vízoldható anyagokat tartalmazza.
Ezt terméket -az olaj mellé kiegészítésként- kiválaszhatjuk többféle homoktövis
étrend-kiegészitő termék közül, mint: Homoktövis lésűrítmény (részletesebben
lásd a csatolt mellékletben), Homoktövis zselé, Homoktövis tabletta, stb.
Főétkezés után 2x1 kávéskanállal, vagy 2x1db tabletta.
A fenti kétféle készítményt érdemes ősztől – tavaszig folyamatosan fogyasztva erősíteni
immunrendszerünket. (Gyermekeknek 4éves kortól 1/3-1/2 adagban.)
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