HALO PULMOSEEN
TOBOLKOVÝ PREPARÁT SPOLOČNOSTI DR. NONA

Pľúca sú orgánom, ktorý sprostredkúva najintenzívnejší kontakt ľudského organizmu s atmosférickým
vzduchom. Človek denne vdychuje 10 000 až 20 000 litrov vzduchu, aby získal dostatočné množstvo
kyslíka a odovzdal do okolia oxid uhličitý. Dýchaním sa do tela dostáva aj veľa škodlivín vo forme pár,
tekutín a prachu. Na zdravotný stav našich dýchacích ústrojov výrazne vplýva najmä geografická
poloha, telesný pohyb, výživa,, tekutiny a fajčenie. Pre zdravý a dlhý život je potrebné udržiavať pľúca čisté a
vitálne. Je to jeden z našich najvýkonnejších detoxikačných orgánov, ktorý sme dostali od prírody zadarmo. Za
hodinu ľahkého joggingu
gingu vylúčime pľúcami toľko toxínov, koľko pri 24 hodinovom sedavom zamestnaní.
Podľa tradičnej čínskej medicíny sú pľúca hlavným
hla
riadiacim orgánom okruhu, ktorému
ktoré
ako párový orgán
prináleží hrubé črevo. A tiež koža ako druhý najdôležitejší a náš najväčší dýchací orgán.

ZÁKLADNÉ ZLOŽKY:
ZLOŽKY: Selén,
elén, vitamín C, E, kukuričný olej, betakarotén,
beta
zinok, Halo Komplex.
VITAMÍN E, BETAKAROTÉN, STOPOVÝ PRVOK SELÉN sú antioxidanty deaktivujúce voľné radikály, ktoré vznikajú v našom
organizme po chemických reakciách, po prísune rôznych toxických látok vzduchom alebo potravou, po rôznych typoch
ožarovania a zvýšeného radiačného pozadia. Táto kombinácia antioxidantov je schopná neutralizovať rôzne zoskupenia
voľných radikálov a tým znížiť pravdepodobnosť rozvíjania zápalových procesov, pomáha zabrániť predčasnému starnutiu
a onkologickým ochoreniam.
VITAMÍN C je nevyhnutný pre reguláciu metabolizmu aminokyselín, udržuje
udržuje pevnosť cievnych stien (predovšetkým
vlásočníc) a dýchanie tkaniva. Podporuje vstrebávanie železa, stimuluje tvorbu bielych
bielyc chrupaviek, podporuje rast a
odstraňuje voľné radikály.
KUKURIČNÝ OLEJ obsahuje nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú dôležitým zdrojom
zdrojom energie a sú prítomné v ochrannej
vrstve (v membráne) obklopujúcu každú bunku tela. Olej bráni usadzovaniu cholesterolu na stenách ciev, znižuje
pravdepodobnosť vzniku trombov. Má výrazný žlčopudný účinok.
ZINOK je nevyhnutnou podmienkou pre správne fungovanie mnohých enzymatických systémov, z ktorých najvýznamnejší
je inzulínový. Je dôležitý
itý v období rastu organizmu, kedy
k
jeho nedostatok vedie k oneskoreniu telesného a duševného
dospievania,
ievania, ako aj v dospelosti, kedy
k
jeho nedostatok spôsobuje nechcenýý úbytok na váhe, pomalé hojenie rán,
zhoršovanie pamäti a zmyslové poruchy - predovšetkým zrakové a čuchové. V pomerne veľkom množstve je prítomný v
spermiách. Jeho dostatočné množstvo je podmienkou pre správny pohlavný vývoj a dokonalú funkciu pohlavných orgánov
u mužov.
SELÉN - jeho nedostatok
statok nepriaznivo ovplyvňuje kardiovaskulárny systém a zvyšuje riziko infarktu myokardu a cievnych
ochorení. Nedostatok selénu v potrave tehotných žien môže nepriaznivo pôsobiť na vývoj plodu. Selén funguje v
organizme ako
ko antioxidant, ktorý likviduje voľné radikály a tým znižuje riziko vzniku rakovinového bujnenia. Naopak,
vysoké dávky selénu sú už toxické, spôsobujú poruchy trávenia, vypadávanie vlasov, zmeny na nechtoch a depresie.
HALO KOMPLEX obsahuje sodík,, mangán, zinok, magnézium, kálium, síru, chlór a mnoho iných prvkov. Pôsobí ako
ochranca bunkových membrán poškodených voľnými radikálmi a tiež ako korektor poškodenia nukleinových štruktúr.
Halo komplex tiež obsahuje Archeabaktériu, ktorá dokáže z dlhodobého
dlhodobého hľadiska reštrukturalizovať poškodenú DNA.

HALO PULMOSEEN sa využíva pri ochoreniach pľúc rôzneho pôvodu, vrátane prieduškovej astmy,
astmy pri
ochoreniach spôsobených účinkom voľných radikálov, ako aj pri dýchacích ťažkostiach.
ťažkostiach Stimuluje imunitný
systém. Odporúča sa užívať hlavne v zime a pri prudkých klimatických zmenách,, kedy je organizmus menej
odolný.

INDIKÁCIE:






















bronchiálna (priedušková) astma, bronchitída (zápal priedušiek), pneumónia (zápal pľúc)
prechladnutie, chrípka
vírusové alergie, senná nádcha
ochorenia obehového systému
v onkológii (rôzne onkologické ochorenia v procese ožarovania alebo terapie liekmi)
pri problémoch horných dýchacích ciest (zápaly nosovej dutiny, prínosových dutín, mandlí a hltanu)
pri ťažkostiach s dýchacím systémom (akútne a chronické zápaly priedušiek, pľúc, priedušková, pľúcna
a priedušnicová astma, kašeľ každého druhu)
vysoký krvný tlak (zabraňuje usadzovaniu cholesterolu v cievach)
povrchové zápaly žíl
poruchy vylučovania hormónov, zosilnenie produkcie hormónov
poruchy krvného zásobovania mozgu
stimuluje postupovanie kyslíka do tela
ochorenia veľkého a malého krvného obehu
ochorenia lymfatického systému
cievne ochorenia, oslabenie ciev, tepien a vlásočníc, trombóza
krehkosť ciev a kapilár, pleťové kapiláry
stenokardia
ochorenia tráviaceho traktu
problémy srdcovo-cievneho systému (ochorenia tepien, žíl, ischematické ochorenie srdca, angína
pectoris)
imunostimulátor (oslabená imunita na jar a na jeseň)

V ČOM JE VYLEPŠENÝ HALO PULMOSEEN OD PREDOŠLÉHO PULMOSEENU?

Bola zefektívnená formula betakaroténu, jedného z najsilnejších antioxidantov. Chráni pred voľnými
radikálmi. Je to silný adaptogén, ktorý zlepšuje schopnosť organizmu prekonať únavu a stres. Stimuluje pamäť,
koncentráciu a vytrvalosť. Zvyšuje odolnosť proti infekciám a nádorom. Tlmí autoimunitné reakcie, alergie,
degeneratívne choroby, diabetes a lupus. Urýchľuje hojenie rán a regeneráciu, spomaľuje starnutie.

POUŽITIE:

Trikrát denne 10-15 minút pred jedlom alebo 20-30 minút po jedle. Pri chronických ochoreniach 1 tobolku, pri
akútnych procesoch je možné zvýšiť dávku na 2 tobolky trikrát denne. Preparát nie je návykový!

SKÚSENOSTI Z PRAXE A DÁVKOVANIE:




vrámci prevencie užívať 1-2 tobolky ráno alebo večer 10-15 minút pred jedlom
prevencia onkologických ochorení pľúc hlavne u fajčiarov: do 10 cigariet denne 1 tobolka, viac ako 10
cigariet denne 2-3 tobolky denne

















pri akútnom záchvate kašľa dospelí užiť jednorázovo 5 toboliek, deti 3 tobolky. Do desiatich minút
nastáva uvoľnenie a zlepšenie stavu.
pri tuberkolóze užívať HALO PULMOSEEN v dávkovaní 1-1-1, RAVSEEN (podľa váhy) a na oblasť pľúc
nanášať DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM
pri respiračných ochoreniach užívať HALO PULMOSEEN prvé tri dni v dávkovaní 2-2-2, potom 1-1-1,
spolu s OKSEENOM v dávkovaní 2-2-2 až do vymiznutia problému
kombinácia produktov HALO PULMOSEEN v dávkovaní 1-0-0 a OBKLADY Z MŔTVEHO MORA, RAVSEEN,
GONSEEN, FÁZA3 a DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM pôsobí priaznivo na ekzémy
bronchiálna astma u dospelého: HALO PULMOSEEN 1-0-1, FÁZA3 1-0-1, čaj GONSEEN, LOVSEEN 1-1-0,
inhalácia KVARTETA SOLÍ, RAVSEEN 1-0-1, YAMSEEN 0-0-2, na oblasť pľúc nanášať DYNAMICKÝ
HYDRATAČNÝ KRÉM a BAHENNÚ MASKU
bronchiálna astma u detí: HALO PULMOSEEN 1-0-0, FÁZA3 1-0-0, OKSEEN 1-0-1
program na alergie: HALO PULMOSEEN 1-0-1 a po týždni znížiť dávkovanie na 1-0-0, čaj GONSEEN,
FÁZA3 1-0-1 (užívať mesiac), YAMSEEN 0-0-2, RAVSEEN 2-2-0, kloktať roztok z KVARTETA SOLÍ a užívať
tiež 2-3 zrniečka denne pod jazyk, CLEANSEEN 0-0-2
pri pľúcnej fibróze: HALO PULMOSEEN užívať prvé tri dni v dávkovaní 2-2-2, potom prejsť na 2-0-2,
FÁZA3 2-0-0, YAMSEEN 0-0-2, RAVSEEN 2-0-2, čaj GONSEEN a KVARTET SOLÍ
onkologické ochorenia prsníkov, lýmf a uzlín: prvý mesiac OKSEEN 2-2-2, potom prejsť na RAVSEEN
3-0-3, LOVSEEN 1-1-0, YAMSEEN 0-0-2, HALO PULMOSEEN 1-1-1 a spolu s tým užívať doplnkové
produkty DAKSEEN (1/4 tyčinky denne), čaj GONSEEN, BAHENNÝ ZÁBAL, TELOVÉ MLIEKO SOLARIS,
DEZODORANT na lymfy a uzliny, DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM a KVARTET SOLÍ
pri výskyte vody v brušnej dutine a pľúcach: HALO PULMOSEEN 2-0-2, RAVSEEN 2-0-2, REUMOSEEN
1-1-1, FÁZA3 2-0-2, GONSEEN, DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM a KVARTET SOLÍ
problematická pleť s výskytom akné: HALO PULMOSEEN 1-0-1, KVARTET SOLÍ, FÁZA3 1-0-1, BAHENNÝ
ZÁBAL, OBKLADY Z MŔTVEHO MORA a čaj GONSEEN
pri zápale dutín: OKSEEN jednorázovo 5-5-5, potom 2-0-2, HALO PULMOSEEN 1-0-1, BAHENÝ ZÁBAL
nanášať na krídlo nosa, DYNAMICKÝ HYDRATAČNÝ KRÉM, ÚSTNU VODU 5x denne kloktať a kvapkať do
nosa, očí a uší, KVARTET SOLÍ kloktať a naparovať sa, vyrobiť si z kvarteta kvapky do nosa, čaj
GONSEEN.

8 ROZHODUJÚCICH FAKTOROV PRE ZDRAVÉ TELO:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

strava
vzduch
voda
slnko
pohyb (telesné cvičenie)
odpočinok
vyhýbanie sa toxickým látkam
dobrý duševný stav

Pri riešní vášho zdravotného stavu odporúčame spolu s nastavením programu Dr. Nona upraviť aj stravu a životosprávu.
Je potrebné prijímať viac čerstvej nevarenej stravy a aspoň 0,5 l čerstvých štiav (najmä zeleninových - mrkva, petržlen,
červená repa, uhorka a sťavy a ich pomer striedať). Zmena životosprávy urýchli a napomôže regenerácii vášho tela.

HALO PULMOSEEN
Cena: 53,30 €
Členská cena po registrácii: 42,60 €
60 toboliek

WWW.DRNONA.EU
WWW.ZDRAVYANEZAVISLY.SK

