HALO CHOCOSEEN
ČOKOLÁDOVÝ NÁPOJ SPOLOČNOSTI DR. NONA

Tento vynikajúci kokteil bol vyvinutý na základe jedinečnej receptúry a jeho zloženie má posilňujúce účinky na
celý organizmus. Ide o lahodný čokoládový nápoj pre celú rodinu plný vitamínov, minerálov a zdravia!
Uplatnenie Halo Chocoseenu v každodennom živote je široké – využijete ho na prípravu nápojov, smoothie
drinkov, dezertov a čokoládových topingov.
topingov
Halo Chocoseen je jedinečný antioxidant a imunomodulátor. Odporúča sa pri srdcovo-cievnych
srdcovo
problémoch,
na zlepšenie pamäte a sústredenia u detí aj dospelých, na posilnenie kostí a pre udržanie správnej hladiny
cholesterolu v krvi a zdravých funkcií mozgu. Je jedným z produktov tzv. trojkombináciee bunkovej výživy, ktoré sú
ideálne pre manažérov, športovcov, tehotné ženy, seniorov a pre každého, kto potrebuje rýchly zdroj vitálnych
a regeneračných látok. Ide o komplex všetkých základných vitamínov a minerálov v jednom praktickom vrecku.

ZÁKLADNÉ ZLOŽKY HALO CHOCOSEENU A ICH ÚČINKY:
ÚČINKY
ZLOŽKY: vitamíny A, B, C, D, kyselina listová a Halo Komplex.
Komplex
VITAMÍN A sa podieľa na tvorbe
vorbe očného
oč
farbiva, je nevyhnutný pre správny vývoj organizmu, possilňuje zuby, vlasy a
nechty, pozitívne vplýva na pokožku
u, chráni ju pred škodlivými vonkajšími vplyvmi a slnečným žiaren
ením. Je tiež účinným
antioxidantom, posilňuje imunitný systém, podporuje tvorbu kostného tkaniva, je výborným pro
rostriedkom v boji s
onkologickými ochoreniami a starnu
utím, znižuje riziko srdcovo-cievnych chorôb. Podporuje tvorbu poh
hlavných hormónov,
nevyhnutný pre funkciu štítnej žľazy,
žľazy nadobličiek a pečene. Má tiež veľký vplyv na udržanie pružnosti a mladistvého
vzhľadu pleti. Je dôležitý pre zdravé fungovanie zraku. Vitamín A je jedným z hlavných bojovníkov proti infekciám a pôsobí
prevenčne proti vírusovým ochoreniam.
KOMPLEX VITAMÍNOV SKUPINY B – vitamíny B spoločne ovplyvňujú produkciu energie v tele, syntézu hemoglobínu, stav
pokožky a zdravý stav nervového systému.
VITAMÍN B2 sa podieľa na rastovom procese a látkovej premene bielkovín, tukov a uhľovodíkov,
uhľovodíkov reguluje
guluje nervový
ne
systém,
má veľký vplyv na zrak, vlasy a nechty.
ty. Nedostatok
Ne
spôsobuje tvorbu lupín, poruchy spánku a závraty
ty hlavy.
h
VITAMÍN B6 je nevyhnutný pree príjem
príj
a premenu bielkovín a tukov, podporuje tvorbu červených
h krviniek. Reguluje
nervový systém, pomáha predchádzzať zápalom kože, zuby a ďasná udržuje zdravé, podnecuje tvorbu inzulínu.
in
Nedostatok
spôsobuje dystrofické zmeny nervových
vových, buniek, kože a čriev (podráždenie, zápaly kože, cievne a žallúdočné kŕče, stratu
chuti do jedla, kŕče v končatinách).
VITAMÍN B12 sa podieľa na syntéze hemoglobínu a krvotvornom procese, má pozitívny účinok na nervový systém,
správny rast detí, dodáva energiu. Pôsobí ako prevencia anémie (chudokrvnosti), podporuje tvorbu červených krviniek.
krviniek
Nedostatok spôsobuje blednutie alebo žltnutie kože a vypadávanie vlasov. Naa nedostatok vitamínu B12 má vplyv
nízkoproteínová diéta, lieky, stres, alkohol a starnutie.
starnutie. Jeho deficitom trpia najmä ľudia vo veku nad 50 rokov, majú menej
žalúdočnej kyseliny a pepsínu v žalúdku, pacienti s atrofickou gastritítou a inými črevnými poruchami (celiakia), vegáni,
pacienti s malnutriciou, chronickým ochorením pankreasu..
Príznaky nedostatku vitamínu B12 - anémia (menší počet červených krviniek), bledosť, celková slabosť, častý výskyt áft,
poruchy nervov (tŕpnutie rúk a nôh), problém s udržaním rovnováhy, zhoršenie pamäte, depresie, náladovosť, zvýšená
hladina homocysteínu tým zvýšené riziko arterosklerózy.
arterosklerózy
KYSELINA LISTOVÁ je dôležitá predovšetkým pre nastávajúce mamičky. Podporuje rast plodu a napomáha zdravému
rozvoju jeho nervovej sústavy.
ravé zuby, kosti, svaly a obehovú sústavu. Priaznivo vplýva na rast a regeneráciu
re
tkanív a
VITAMÍN C pomáha udržiavať zdrav
hojenie rán. Je účinným antioxidan
ntom. Reguluje hladinu cholesterolu v krvi, posilňuje imunitný sysstém. Je nevyhnutný

pre správnu funkciu nervového systému. Podieľa sa na syntéze nadobličkových hormónov, zlepšuje činnosť pečene,
upravuje sfarbenie kože. Predchádza chudokrvnosti, skorbutu, normalizuje priepustnosť ciev.
Je jeden z najdôležitejších antioxidantov, stimuluje obranyschopnosť organizmu. Chráni proti vírusovým ochoreniam, proti
ochoreniam dýchacích ciest a proti srdcovo-cievnym problémom. Pomáha pri hypertónii, astme, virózach a onkologických
problémoch.
VITAMÍN D pozitívne vplýva na Iátkovú premenu, tvorbu kostí, proces prijímania fosforu a vápnika, zabezpečuje
vstrebávanie týchto prvkov v črevách a ich transport do kostného tkaniva. Nedostatok tohto vitamínu rozpustného v
tukoch spôsobuje degeneráciu kostí u detí (rachitída), u dospelých mäknutie kostí (osteomalácia). Prevencia vzniku
osteoporózy. Napomáha zdravej funkcii kostí a kĺbov. Podporuje imunitu.
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 hľadiska reštrukturalizovať poškodenú DNA.

INDIK ÁCIE:





















podpora imunity, najmä u detí
osteoporóza (2x denne 1 vrecúško)
upravuje mikroflóru tráviaceho traktu
jeden zo silnej trojkombinácie tzv. bunkovej výživy (Halo Chocoseen, Halo Dakseen a Halo Soupseen)
iba ako prevencia
zlepšuje pamäť, stimuluje hormóny a bunky mozgu, zlepšuje sústredenie u detí aj dospelých
pohár nápoja doplní všetky výživné látky
1 vrecúško denne môžu užívať aj cukrovkári, je ale potrebné brať ho spolu s OKSEENOM a zvýšiť aj
príjem vody
znižuje krvný tlak (1 PL HALO CHOCOSEENU na 2 dcl vody, o 10 minút to zopakovať)
ak pijete kávu (môžete pridať 1 KL HALO CHOCOSEENU, neutralizuje účinky kofeínu)
program na zníženie váhy (ráno 1 vrecúško HALO CHOCOSEENU, na obed 2 tyčinky HALO DAKSEENU,
na večer 0,5 l čaju GONSEEN alebo 2 ČL HALO SOUPSEENU na 3 dcl vody)
silný antioxidant a imunomodulátor
prevencia srdcovo-cievnych ochorení
posilňuje oporno-pohybový aparát
zabraňuje narušeniu kostného tkaniva
normalizuje úroveň cholesterolu
po chorobách a operačných zákrokoch na rýchlu rekonvalescenciu
rýchla regenerácia po športovom výkone a doplnenie výživných látok
1 vrecko HALO CHOCOSEENU obsahuje 45% odporúčanej dennej dávky vitamínu B12 (1,13 mcg)

POUŽITIE:

1 vrecko Halo Chocoseenu rozmiešajte v pohári teplej vody alebo rastlinného mlieka (sójové, mandľové,
makové, kokosové, sezamové, ...). Preparát nie je návykový!

RECEPTY DO KUCHYNE:

Halo Chocoseen je nielen zdraviu prospešný,
pr
ale tiež mimoriadne lahodný nápoj.. Odporúčame
niekoľko skvelých receptov:







3 dcl mandľového mlieka, banán a Halo Chocoseen (rozmixovať dohladka)
3 dcl rastlinného mlieka, 1 cm vanilkového lusku a Halo Chocoseen (rozmixovať dohladka)
3 dcl vody, 1/2 avokáda, banán, hruška alebo jablko a Halo Chocoseen (rozmixovať dohladka)
3 dcl vody, 1/2 kokosového orecha a Halo Chocoseen (rozmixovať dohladka)
sójový jogurt, ovsené
vsené vločky,
vločky drobné ovocie a halo Chocoseen (premiešať)
ať)
veľa zdravých receptových inšpirácií nájdete na stránke Kathushkinho kulinária:
www.facebook.com/KathushkineKulinarium



ďalšie recepty na nápoje a dezerty s Halo Chocoseenom nájdete na stránke:
http://zdravyanezavisly.sk/2015/09/novinka
http://zdravyanezavisly.sk/2015/09/novinka-halo-chocoseen-a-7-zdravych-cokoladovych
cokoladovych-receptov/

alebo na svojom smartfóne použite čítačku QR kódov:

Pri riešení
ní vášho zdravotného stavu odporúčame spolu s nastavením programu Dr. Nona upraviť aj stravu a životosprávu.
Je potrebné prijímať viac čerstvej nevarenej stravy,
stravy aspoň 0,5 l čerstvých štiav denne (najmä zeleninových - mrkva,
petržlen, červená repa, uhorka, ... Šťavy
ťavy a ich pomer striedať.)
striedať a minimálne 0,5 l smoothie nápojov so zelenou listovou
zeleninou a vňaťami. Zmena životosprávy urýchli a napomôže regenerácii tela.
Recept na smoothie: banán, jablko, hruška, väčší zväzok petržlenovej vňate, 2-3
2 kelové listy, 0,3 - 0,5 l vody (rozmixovať)
Tento materiál je interným zdrojom informácií a skúseností zástupcov spoločnosti
spoločnosti Dr. Nona International Ltd.!

HALO CHOCOSEEN
Cena: 16, 70 €
Členská cena po registrácii:
registrácii 13, 30 €
10 vrecúšok
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