Intocel kapsle

Bioinformační posilující doplněk stravy vyrobený z rostlin a éterických olejů,
který se rychle vstřebává a navrací tělu svěžest a vitalitu.
Harmonizuje především meridián ústřední, tří zářičů, tlustého střeva, jater, žlučníku, opasku, řídicí, jangový a jinový patní, žaludku, sleziny.
Díky tomu si tělo samo přirozenou cestou upravuje problémy, které se pojí k disharmonii v těchto meridiánech a jejich větvích. Intocel byl sestaven na základě nejnovějších poznatků v oblasti fytoterapie, homeopatie, krystalterapie, psychotroniky a biorezonance. Jeho doménou je zejména oblast plexus solaris, ale má tak rozsáhlý vliv na
energetiku těla, že jsme zde uvedli pouze jen část jeho působení.
V přípravku jsou obsaženy účinné rostliny, které jsou podle svého vyzařování sestaveny tak, aby se s bioinformacemi rostlin a minerálů vzájemně synergicky doplňovaly. Zatímco fytolátky působí přímo, informace prostřednictvím biorezonance
ruší příčinu energetické disharmonie v energetickém poli člověka, která je příčinou
oslabení organismu.
Intocel má silný ochranný vliv na celý organismus a je jedním z korunních
králů Regenerace ve Sféře. Intocel kapsle je produktem číslo jedna při všech
metabolických poruchách.
Obsahuje velké množství draslíku a jiných minerálů, fytolátky ochraňující játra, jako je sylimarin z ostropestřce mariánského, humáty z hnědého uhlí, které
vychytávají těžké kovy a napomáhají lepšímu průtoku krve cévami. Obsahuje vysoké procento tříslovin, které při redukční dietě významně napomáhají
hubnutí.

Pro jejich vysoký obsah užíváme přípravek až po jídle. Na lačný žaludek by mohly
třísloviny u citlivých jedinců způsobit žaludeční nevolnost. Bylo zjištěno, že rostlinné třísloviny obsažené v Intocelu reagují s bílkovinami na povrchu střev a sliznic
a vytvoří na nich ochrannou bariéru. Ta pak brání průniku mikročásteček tuku
do cév a jejich následnému usazování v těle. Ochranná vrstva brání též průniku
různým virům, bakteriím, plísním a toxinům do těla, ale nejen to.
Obsažené fytolátky mají výrazný antivirový, antimikrobiální, antibakteriální, antimykotický a antioxidační účinek. Například u latexu Crotonu lechleri bylo zjištěno, že má významný vliv na celou řadu herpes virů, plísní, mikrobů a bakterií.
Japonský výzkum odhalil působení latexu Crotonu lechleri i na stimulaci vlasových
folikulů jak při zevním, tak při vnitřním užívání. Proto je vhodný Intocel i pro
podporu regenerace vlasů. Obsažené fytolátky s analgetickým účinkem působí preventivně i v oblasti trávicího systému.

Rostliny jsou poslové života:
1/ Humát draselný: obsahuje velké množství draslíku.
Draslík je alkalické povahy a je v těle obsažen téměř všechen uvnitř buněk. Spolu s ostatními elektrolyty vede draslík nervové vzruchy, zahajuje svalový stah a reguluje srdeční tep a tlak. Udržuje také množství tekutiny v buňkách a
snižuje krevní tlak. Svým účinkem na krevní tlak snižuje
draslík i riziko srdečních onemocnění a mozkových příhod.
Draslík rovněž umožňuje přeměnu krevního cukru - primárního paliva organismu - na glykogen, skladovatelnou
formu energie, ukládaný v játrech a ve svalech. Je také přirozeným diuretikem, takže pomáhá odstraňovat z těla škodlivé
látky a toxické zplodiny metabolismu. Humáty mají protirakovinový účinek zejména při leukémii (PubMed, Humic
acid induces apoptosis in human premyelocytic leukemia HL-60 cells. Yang HL, Hseu YC, Hseu YT, Lu FJ, Lin
E, Lai JS. Institute of Nutrition, China Medical University,
Taichung, Taiwan).
Humáty vychytávají zejména těžké kovy jako je olovo, kadmium, arzen a rtuť. Například vyšší hladina olova v krvi snižuje IQ i o několik řádů dolů. Všechny těžké kovy ale poškozují ledviny a rtuť i mozek. Humáty
mají antivirový účinek zejména na herpes viry, virus HIV a další viry. Chovají se
estrogenně a dokáží zastupovat některé hormony. Snižují riziko vzniku rakoviny
prostaty, leukémie a dalších onkologických onemocnění. Harmonizují hormonální
systém. Snižují negativní vliv menopauzy. Mají antimutagenní vliv – ochraňují
DNA buněk. Mají antimikrobiální účinek na St. epidermidis, St. aureus, Str. pyogenes, S. typhimurium, Prot. vulgaris, Ent. cloacae, Ps. aeruginosa and C. albicans
. (PubMed, Studies on the antimicrobial effect of natural and synthetic humic
acids, author‘s transl., [Article in German], Ansorg R, Rochus W). Mají protiplísňový účinek. Podporují regeneraci a hojení tkání. Jsou zdrojem více jak 60ti
chelatovaných minerálů s vysokou vstřebatelností. Snižují riziko vzniku osteoporózy. Ochraňují žaludek, střeva, cévy a játra. Zlepšují průtok krve, což snižuje riziko
vzniku trombóz. Ochraňují před X paprsky a dalším zářením. Příznivě působí na
člověka, živočichy i rostliny. Mají protizánětlivý účinek (PubMed, An in vitro investigation of the anti-inflammatory properties of potassium humate. Joone
GK, van Rensburg CE. Department of Pharmacology, University of Pretoria, Pretoria, South Africa.) Mají imunostimulační účinek (PubMed, Investigation of the
immunostimulatory properties of oxihumate. Joone GK, Dekker J, van Rensburg CE. Department of Pharmacology, Faculty of Medical Sciences, University of
Pretoria, PO Box 2034, Pretoria 0001, South Africa. cmedlen@postillion.up.ac.za)
(4g/2t). Vychytávají volné radikály a zpomalují stárnutí buněk.
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2/ Croton lechleri – latex: obsahuje asi 54 % taninu, kyselinu
galovou, saponiny, fenoly, steroidní sloučeniny alkaloidychlorhydrát taspinu, taspin. Obsažené trimetoxifenoly brání množení
bacillus subtilis více než penicilin, oligomer SP – 303 působí na
respirační syncytiální viry, latex inhibuje viry parainfluenzy, helicobacter pylori, chřipkového viru A, cytomegalovirus murine,
viry hepatitidy A i B, inhibuje grampozitivní bakterie, omezuje
množení viru HIV, dermatofytické plísně a velmi účinně virus
herpes simplex. Eliminuje riziko vzniku rakoviny, zastavuje krvácení, průjmy, urychluje hojení tkání, podporuje obranyschopnost organismu a tiší bolest.
3/ Len setý (Linum usitatisissimum): obsahuje ffytoestrogeny,
kyselinu galakturonovou, manurovou, kyanogenní glykosidy
(linamarin a litoaustralin), steriny, enzymy, lignany, pektin.
Snižuje riziko vzniku bolesti, osteoporózy, rakoviny prostaty a
prsu, ekzémů, upravuje činnost střev (zácpy), působí laxativně,
podporuje odkašlávání a pozitivně působí při různých vředech,
abscesech a ekzémech.
4/ Ptačí zob lesklý (Ligustrum lucidum): obsahuje především glykosid syringin,
antioxidanty, kyselinu ursolovou a oleanolovou s hepatoprotektivním účinkem na
játra a antivirotickým působením proti viru HIV. Omezuje riziko vzniku rakoviny
prostaty, zabraňuje množení respiračních syncytiálních virů (RSV), parainfluenzy
(Para3), herpes simplex typ 1 (HSV1) a podporuje činnost ochranného systému
těla.
5/ Boryt barvířský (Isatis tinctoria, čínsky Da Qing Ye): obsahuje isatan B, glucobrassicin, neoglucobrassicin, glucobrassicin-1-sulfonat, indigotin. Omezuje
množení mikrobů zejména u Salmonella typhi, Neisseria meningitidis a leptospirózy. Pozitivně ovlivňuje činnost plic, srdce a žaludku. Omezuje riziko vzniku encefalitidy B, respiračních infektů, influenzy, hepatitid, bolestí různého typu, akutní
disenterie, gastroenteritidy, inhibuje replikaci DNA rakovinných buněk a upravuje
krevní tlak.
6/ Baphicacanthus cusia (čínsky Ban lan gin): obsahuje zejména indoxyl-beta-glucosid, beta-sitosterol, isatin a aminoikyseliny – arginin, glutamin, prolin a tyrosin. Omezuje množení u Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Salmonella typhi
a Salmonella enteritidis, herpes simplex, virů hepatitid, hemolitického streptokoka, viry influenzy a ty, které mají vztah k zánětu mozkových blan. Byl pozorován
antileukemický efekt a příznivý vliv na činnost jater, žaludku a plic.

7/ Korkovník amurský (Phellodendron amurense): obsahuje isochinolinové alkaloidy – berberin - (zabíjí bakterii způsobující akné - propionibacterium acne),
magnoflorin, menispermin, felodendrin a další. Steroly – kampesterol, betasitosterol a triterpenoidy. Inhibuje množení trypanosoma cruzi. Staví průjmy, relaxuje
CNS, zlepšuje ochablost a bolesti kloubů, meningitidu, hemoroidy, žloutenku a
cirhózu jater, infekty močových cest, výtok z pochvy a zevně se užívá na popáleniny, omrzliny, ekzémy a záněty kůže. Podporuje obranyschopnost organismu a má
široké spektrum účinků na různé typy bakterií, parazitů, mikrobů a plísní (candida
albicans, glabrata, parapsilosis, krusei).
8/ Maytenus macrocarpa: obsahuje Macrocarpin A (1), B (2), C (3) a D (4)
cytotoxicky působící na rakovinné buňky IC50. Velmi dobře působí při artritidě,
revmatismu, bolestech v kříži, svalů, menstruačních bolestech, leishmaniáze a podporuje ochranný systém organismu a krvetvorbu. Má velmi dobré antibakteriální,
antivirové a antiparazitické působení.
9/ Anona ostnitá (Annona muricata): obsahuje alkaloidy, squamocin, iriodenin,
muricatalicin, potlačuje množení celé řady parazitů včetně leishmaniázy. Výrazně
omezuje riziko vzniku adenokarcinomu, diabetu, eliminuje množení různých virů
(HIV), herpes simplex, bakterií a plísní. Celkově má sedativní účinek a pozitivně
působí při parkinsonismu.
10/ Dub letní (Quercus robur): obsahuje až 20 % tříslovin, kyselinu kvercetinovou a látky pyrogalového a katechinového typu. Působí protizánětlivě, zastavuje
krvácení a používá se při žaludečním a střevním kataru. Omezuje množení buněk
leukemie L 1210 a užíval se jako protijed při nadýchání acetonu, otravách alkaloidy
a solemi kovů. Eliminuje riziko vzniku různých zánětů a brání zpětné intoxikaci
organismu ze střev do krve.
11/ Ostropestřec mariánský (Sylibum marianum): obsahuje sylimarin, flavonolignany silybin A,B, silydianin, silychristin a silidianin, biogenní aminy tyramin
a histamin, dále obsahuje kvercetin, velké množství síry a aminokyseliny. Fytolátky působí na ochranu jaterních buněk při intoxikaci průmyslovými škodlivinami,
léky, muchomůrkou červenou, podporují tvorbu žluči, napomáhají snižovat horečku. Celkově podporují regeneraci jater a žlučníku, cév a kloubů.
12/ Rdesno hadí kořen (Bistorta major): obsahuje až 20% tříslovin katechinových, gallových a elagových, antrachinony, flobafen, bistortovou červeň, emodin,
škrob a pektin. Omezuje množení herpes virů. Sráží bílkoviny na sliznicích, eliminuje riziko poškození organismu při požití jedovatých látek bílkovinného charak-

teru, snižuje krevní tlak, tiší bolest, je účinný při zánětech střev a sliznic, kyselina
elagová napomáhá zastavení krvácení. Kořen se používal jako protijed a též se doporučoval na rány po uštknutí zmijí.
13/ Krvavec toten (Sanguisorba officinalis): obsahuje katechinové a gallokatechinové třísloviny do 20 %, tanin, saponiny – sangvisorbin a waremokonin, glykosidy,
kyselinu pomolovou, arabinózu, vitamin C, flavony a fytoncidy. Omezuje množení
Staphylococcus aureus, beta-hemolytického streptokoka, Streptococcus pneumoniae a Psaeudomonas aeruginosa, dále některých dermatomykóz, buněk leukémie
L 1210 a některé typy asijských chřipek. Působí proti průjmům, zánětu dásní,
žaludku a střev, zastavuje krvácení různého typu, z nosu, dělohy a jiné, urychluje
hojení vředů, zánětů cév a ran. Působí antisepticky, antibakteriálně a velmi dobře
eliminuje ve střevech parazitující červy a prvoky. Snižuje hladinu cukru v krevním
séru, podporuje hojení popálenin, ekzémů a jiných kožních problémů. Pozitivně
ovlivňuje činnost jater, tlustého střeva a žaludku.
4/ Kadidlovník pravý (Boswelia sacra): obsahuje kyselinu alfa a beta boswelovou,
arabovou, olibanoresin, bassorin, pinen, dipenten a alfa a beta-felandren. Omezuje
množení celé řady virů, například hepatitidy C, gram pozitivních a gram negativních bakterií a plísní. Pozitivně působí na bolest kloubů při polyartritidě, artrózách
a zlepšuje činnost srdce, jater a sleziny. Účinné látky pryskyřice zpomalují růst různých typů nádorů – leukémie HL-60, melanomu, napomáhají pozitivně při astma
bronchiale, kolitidě, Crohnově chorobě, různých zánětlivých stavech a podporují
obranyschopnost organismu.
15/ Myrhovník abescínský (Commiphora abyssinica): kyselina heerabomyrholová, komiforová, komiforinová, heerabomyrhol, heeraboresin, heerabolen, ergenol,
m-krezol, kuminový aldehid, pinen, dipenten, limonen a skořicový aldehyd. Snižuje hladinu HDL cholesterolu v krvi a brání jeho usazování v cévách. Eliminuje
množení různých druhů plísní a příznivě ovlivňuje hormonální systém. Zmenšuje
otoky, tiší bolest, zejména u menstruací, a rozpouští sraženou krev. Urychluje hojení chronických nehojících se boláků a hemoroidů. Příznivě ovlivňuje činnost jater,
žaludku a střev.
Směs silic: Vetivérová – Vetiveria zizanoides, Meduňková - Melissa officinalis, Majoránková – Origanum vulgare, Kardamomová – Elettaria caradmomum, Kafrová – Cinnamomum camphora, Litseová – Litsea cubeba, Badyánová – Illicium
verum, Grepová – Citrus paradisi, Fenyklová – Anethum graveolens , Kasiová –
Cinnamomum cassia.

Co vše se může v těle narušit při disharmonii energie u meridiánů, které ovlivňuje Intocel?
Díky tomu, že v horní části těla je dráha života propojená se všemi jangovými a v dolní se všemi jinovými dráhami, ovlivňuje stav energii všech dvanácti hlavních drah.
Je také bezprostředně spojená s dráhou žaludku. Nabírá energii z potravy ze žaludku a energii vrozenou z ledvin a dopravuje ji dále do těla k orgánům. Obě energie mají
vztah k tvorbě krve. Dráha pramení v oblasti genitálií a z toho logicky vyplývá, že souvisí s pohlavními orgány.

Meridián ústřední – meridián života
Fyzické projevy energetické nerovnováhy:
Trávicí systém – stagnace v břišní oblasti spojená s plynatostí, říháním, nechutenstvím, bolesti
břicha, poruchy stolice, průjmy, vředová choroba
žaludku a dvanáctníku, zvracení včetně zvracení
krve. Prudké stoupání energie vzhůru po této dráze vyvolané emocemi, často zejména návaly hněvu,
způsobuje silné bolesti v břiše a srdeční nevolnost.
Srdeční systém – bušení srdce, srdeční nevolnost.
Urogenitální systém – poruchy činnosti pohlavních orgánů, neplodnost u žen, poruchy menstruace, silná menstruace spojená se závratěmi, pálivá
bolest v podbřišku spojená s výtokem z močové
trubice, enuréza, mužská impotence. Ztráta kontroly nad močením a stolicí a pocit plnosti pod
žebry.
Psychické projevy energetické nerovnováhy: nespavost, návaly hněvu.

Meridián tlustého střeva
Jestliže máme tlusté a tenké střevo v dobrém stavu, imunitní systém nás určitě v
době viróz nenechá na pospas cizorodým vetřelcům a rychle je zlikviduje. Říká se:
kdo má funkční střeva, ten má 60 % imunitního systému v pořádku. Střeva jsou
naším zdravým základem, které si musíme ochraňovat. Japonský výzkum odhalil
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působení latexu Crotonu lechleri i na stimulaci
vlasových folikulů jak při zevním, tak při vnitřním užívání. Proto je vhodný Intocel i pro podporu regenerace vlasů. Bolesti dolní části hrudní
páteře, typicky od 7. hrudního obratle, nemusejí
být od vadného držení těla, ale základem může
být i špatná strava s narušením funkce celého
trávicího systému, který se pak přes nervová
vlákna promítá právě do této oblasti. Obsažené
fytolátky s analgetickým účinkem působí preventivně i v této oblasti. Též i kvalita zubů je odrazem našeho trávicího systému. Proto současně
s léčbou parodontózy musíme nejdříve upravit
stravovací návyky a ochránit celý náš trávicí
systém. Například zvýšená kazivost stoliček má
spojitost s meridiánem tlustého střeva.
Tenké střevo:
Je dlouhé 4–7 metrů a jeho vstřebávací plocha má přibližně 3,6 km čtverečních.
Sliznice je navíc poskládána do řas – takzvaných klků – a na nich jsou ještě mikroklky (výběžky buněk), čímž se dále zvětšuje povrch střeva. Přesně na tak velké ploše
se děje konečné zpracování potravy rozštěpené enzymy na jednotlivé molekuly. Mikrokapilárami cév a lymfatického systému jsou získané živiny snadno odváděny do
těla. Látky rozpustné ve vodě jsou odváděny krví a rozpustné v tucích lymfou. Díky
optimálnímu složení Intocelu, který obsahuje alkohol i vodu, jsou v něm obsažené
fytolátky rostlin rozpustné v alkoholu, ve vodě a tucích. Tělo tak má možnost využít pro svou ochranu všechny důležité substance rostlin a díky alkoholu se extrakt
velmi dobře vstřebává. Ve střevě se denně vytvoří v epiteliálních buňkách asi 1800

ml čisté a mírně alkalické tekutiny pH (7,5–8,0), která je pro živiny rozpouštědlem
a rychle se resorbuje v klcích. Některé toxiny, jako například toxin cholery, dokáže
tuto resorbci blokovat, vzniká vodnatý průjem a naše tělo přichází o střevní šťávy
(5-10 litrů za den) a bez léčby může tento stav vést až ke smrti. Zvláštní význam
tenkého střeva má dvanácterník, který je umístěn u jeho počátku. Řídí sekreci a
vyprazdňování žaludku, ústí do něj vývody slinivky a žlučníku. Vstřebávají se v
něm vitaminy B1, B2 a C. Z tenkého střeva postupuje využitá masa dál.
Tlusté střevo:
V tlustém střevě se nevytváří trávicí šťáva, ale docela slušné množství vazkého hlenu, který ho ochraňuje před poškozením. Uvnitř žije celá řada užitečných bakterií,
které jsou schopné štěpit část rostlinné vlákniny. Trávenina zde zůstává až 14 hodin
a postupně se zahušťuje. Výskyt rakoviny tlustého střeva je v některých státech alarmující. Zařaďte do svého jídelníčku více zeleniny a ovoce a omezte příjem uzenin,
které jsou zdrojem dusičnanů.Ty se ve střevech mění na karcinogenní nitrosaminy,
které přispívají k rozvoji rakoviny. Intocel obsahuje přírodní antioxidanty a fytolátky, které eliminují riziko vzniku rakoviny a přispívají k ochraně povrchu střev a
žaludku. Antioxidační účinky fytolátek rostlin obsažených v Intocelu předčí svou
silou antioxidační účinky vitaminů A, C, E a výrazně napomáhají likvidaci volných radikálů. Tím dokážou snížit riziko vzniku rakoviny střev a dalších vážných
chorob. Při narušení funkce tlustého střeva může tento problém vést i k dušnosti.
Neléčeným chronickým zánětem střev dáváme možnost vzniku alergiím, lupénce a
rakovině. Celkově chronické a neléčené záněty pak stojí v pozadí chorob cévních,
cukrovky, degenerace kloubů a dalších. Intocel díky obsahu unikátních látek snižuje riziko vzniku zánětů v těle ve všech formách.
Fyzické projevy energetické nerovnováhy:
Dýchací cesty: onemocnění dýchacích cest, bolesti v krku, sucho v krku, senná
rýma, výtok a krvácení z nosu, angína, zánět hrtanu, hltanu, průdušek, asthma
bronchiale.
Kožní onemocnění - kopřivka, bolest zubů, zubní kazy, zvýšená kazivost zubů,
přecitlivělost zubů na chlad, zácpa, průjem, úplavice, nadýmání, bolesti břicha,
kručení ve střevech.

Poruchy tvorby tělních tekutin: zežloutnutí očí, pocit sucha v očích.
Bolesti v průběhu dráhy: ztráta pohyblivosti palce u nohy, záněty a opuchliny podél dráhy, zvýšená citlivost na chlad, neuralgie trojklanného nervu, obrna lícního
nervu, potíže s otáčením hlavy do stran, bolesti šíje, paže, lokte, ruky, ramene,
neschopnost zvednout rameno, občas srdeční potíže, předčasné stárnutí kůže, neuralgie, poruchy sluchu, alergie, špatná kvalita sliznic, snížená schopnost detoxikace.
Psychické projevy energetické nerovnováhy: smutek, pláč, při rozrušení kašel,
nedostatek vůle, neschopnost se něčeho vzdát a něco přijmout.

Meridián tří zářičů
Fyzické projevy energetické nerovnováhy:
bolestivé záněty krku, hučení v uších, otoky
očí, na tvářích a za ušima, na vnější straně ramen, nepohyblivost prsteníku, bolesti zubů,
pomočování a jiné poruchy močení, vodnatelné
opuchliny, neschopnost ohnout loket, křečovité
zkroucení jazyka a bolesti v průběhu dráhy tří
zářičů.
Psychické projevy energetické nerovnováhy:
přílišná starostlivost o sebe a blízké, nedostatek
vstřícnosti.

Meridián opasku
Fyzické projevy energetické nerovnováhy:
reguluje průtok energie v ostatních drahách,
reguluje funkce pohlavních orgánů, poruchy
menstruace, neplodnost u žen, bolesti zubů,
zánět krku, bolesti pod žebry, dřevěnění, či bezvládnost končetin.

Jiné použití Intocel kapslí:

Psychické projevy energetické nerovnováhy:
pocity slabosti a vyčerpání.

Kapsli je možné vysypat a použít do koupele
pro očistu kůže i vlasů.
Obsah 1 až 2 kapslí se dá vmíchat do krému Diozon
a použít při ošetření hemeroidů, podobně jako kapsle Deviral.

Pro podrobnější studium meridiánů a rostlin
vyhledejte www.diochi.cz

Léčebné účinky rostlinných fytolátek:

Použití, princip harmonizace těla a reverze:

Brání průniku tukových částic ze střev do těla, což lze využít při redukčních dietách
pro podporu hubnutí, dále pomáhají při celkové detoxikaci organismu, jaterních
potížích, chlamydiích, EB viŕoze, žloutenkách, padání vlasů, alergiích, zánětech,
zvětšené prostatě, impotenci a mužské neplodnosti, vysoké teplotě. Působí jako
silné antioxidanty v prevenci proti stárnutí a ochraně genetické informace DNA,
snižují riziko vzniku rakovin ve všech formách zejména střev, prsu, prostaty, žaludku a vedou k omezení vzniku zažívacích potíží původu virového, bakteriálního,
mikrobiálního, parazitického, plísňového nebo neurčitého. Snižují riziko vzniku
vyčerpanosti a nedostatku energie, alergií, otrav, zánětlivých stavů, průjmů - salmonella, potíží se střevy a žaludkem – žaludeční vředy. Podporují přirozenou obranyschopnost organismu, snižují riziko vzniku herpesu, bolestí trojklanného nervu,
kloubů, kříže, dolní hrudní páteře od obratle Th7, kazivosti zubů a dlouhodobého
menstruačního krvácení. Zlepšují stav pleti, zejména té s akné, diabetu. Podporují
činnost srdce (arytmie), kvalitu cév – cévy tak nepraskají a jsou kvalitnější, čistí
krev, a vychytávají z těla těžké kovy jako je olovo, kadmium, rtuť a harmonizují
oblast plexus solaris. Chuť dotváří speciální komplex éterických olejů s pozitivními
účinky pro posílení a detoxikaci těla.

Při detoxikaci se řiďte pokyny na krabičce a důkladně si prostudujte i tento poslední odstavec! Posilující bioinformační doplňky stravy firmy Diochi působí na
živé organismy v několika úrovních současně. Díky širokému spektru obsahových
látek rostlin a bioinformací přípravky harmonizují meridiány a prostřednictvím
biorezonance ruší energetickou příčinu disharmonie v informačním poli člověka.
Hluboce jej detoxikují, zásobují fytominerály, biolátkami a napomáhají jej rychle
regenerovat jak po stránce fyzické, tak i psychické. Člověk si sám dokáže díky předkládaným informacím z přípravků rychle oživit svoje samoregenerační schopnosti a
následně svoje tělo uvede do harmonického stavu. Vše se děje v důsledku vyvolání
větší nebo menší reverzní reakce organismu, kdy může dojít k přechodnému zhoršení stavu. Jestliže není tato reakce příliš silná, je pouze pozitivní stránkou spuštění
samoregeneračního procesu. V případě nepřiměřené reakce organismu snižte dávkování na minimum, tj. 3x denně jednu kapsli, nebo i 1x jednu kapsli denně, nebo
obden. Případně dočasně přerušte užívání, dokud reverzní příznaky neodezní. Zejména léčíte-li se na nějaká chronická onemocnění, užívejte v počátku pro posílení
organismu pouze malé dávky bioinformačního přípravku. Jestliže si nevíte rady,
vyhledejte svého prodejce, lékaře nebo vyškoleného poradce v klubu Sféra Diochi.

Využijte sílu osvědčených rostlin a patřičnou prevencí předejděte energetickému oslabení organismu a mnoha onemocněním.
V některých případech postačí k regeneraci 1 balení, tj. měsíční dávka včetně týdenní pauzy, někdy více.

Poznámka:

Používání doplňků stravy s draslíkem by měli konzultovat lidé se svým lékařem, kteří trpí hyperkalémií a lidé kteří jsou na dialýze ledvin a nemočí.
Pacienti užívající tzv. ACE inhibitory, na kterých jsou založeny některé léky proti vysokému krevnímu tlaku.
Přípravek Intocel kapsle lze kombinovat s bioinformačními kapkami Intocel. Oba přípravky se výtečně doplňují a vzájemně posilují své účinky.

Studijní materiál určený pro potřeby členů a poradců společnosti Diochi spol. s r.o.
Vypracoval: Vladimír Ďurina, 2013

