PRODUKTY S OBSAHEM ENERGETICKÉ VODY,
NESOUCÍ INFORMACI O PŮVODNÍM MATRIXU BUŇKY.
DOSPĚLÝ ČLOVĚK MÁ V SOBĚ HMOTU 50 KG BUNĚČNÉHO MATRIXU. JAKÁ JE JEHO KVALITA, NA TOM ZÁVISÍ
CELÝ NÁŠ ŽIVOT.
ZHRUBA 120 DNÍ TRVÁ ZOTAVENÍ ORGANISMU.
ŽÁDNÉ PRODUKTY SPOLKU NEMÍCHAT SPOLU, VYJMA SELEN A ANGEL:
DO LÁHVE NAKAPEJTE 20 KAPEK SELENU, 10 KAPEK ANGEL A POPÍJEJTE BĚHEM DNE.
OSTATNÍ UŽÍVAT V POŘADÍ ZA SEBOU: PRVNÍ JE VŽDYCKY SALUTEM – HODINU PŘED JÍDLEM A MŮŽE SE NAKAPAT

SLOVO MATRIX ZNAMENÁ MATICE, PŮVODNÍ ZÁRODEČNÁ HMOTA.
NA ZÁKLADU JEJÍHO ZDRAVÉHO SCHÉMATU
ORGANISMUS OBNOVUJE SVÉ FUNKCE.
V PŮVODNÍM VÝZNAMU TOTÉŽ JAKO DĚLOHA.

Ruští vědci našli způsob, jak přenést do speciálně upravené vody
paměť zdravých buněk lidské tkáně, jakož i vlastnosti
a struktury léčivých rostlinných tkání.
Všechny výrobky zahrnují nejnovější objevy

kvantové fyziky a biologie.

Taková voda má neuvěřitelné schopnosti organismu předat informaci o přeměně;
v kontaktu s lidskou tkání donutí
živé buňky vnímat sebe jako mladou a zdravou tkáň tak,
aby se začaly chovat jako mladé buňky zdravé tkáně.
Tím se zvyšuje buněčná imunita a regenerační schopnosti tkání.
Tuto informaci voda dokáže šířit rychlostí světla

300 000 kilometrů za vteřinu!
To je důvod, proč se dostane až k prvotní buňce, ze které je složeno naše tělo,
najde poškozené buňky a dá jim informaci o původní podobě,
aby se do ní mohla vrátit.

Voda má tedy rozhodující vliv k tomu,
aby se poškozená buňka dostala do původní podoby.
SHRNUTÍ:
Podpůrná funkce buňkyregulace polarity buněk,
dělení buněk, adheze.
Růst a obnova tkání.
Určení a udržení tvaru tkáně.
Architektura tkání a orgánů.
Membránová filtrační bariéra
(glomeruly).
Výměna různých metabolitů,
iontů a vody.

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

MatrixANGEL
ENERGETICKÁ VODA S PAMĚTÍ
O ZDRAVÉ MLADÉ BUŇCE JAKÉHOKOLIV ORGÁNU A INFORMACE
O STRUKTUŘE TKÁNĚ LÉČIVÝCH ROSTLIN

Má antioxidační a detoxikační účinky,
regeneruje kapiláry.
Zabraňuje škodlivému působení
volných radikálů a tím předčasnému
stárnutí buněk
a vývoji různých onemocnění.
Angel lze používat i vnitřně: do lahvičky 200 -250 ml
kápněte 25 kapek Salutem a 10 kapek Angel
a popíjejte během dne.
Salutem, Selen, Angel a Relictum bychom měli
použít jako první, protože jestli budou naše buňky zatíženy toxiny,
nemohou vyvíjet takové množství energie, potřebné k návratu
do původní buněčné paměti.

Selen plus Angel dohromady startují proces drenáže matrixu.
80% našeho těla je pojivová tkáň. Selen funguje jako detoxikační
prostředek. Velice dobře působí proti otokům:
můžeme ho použít třeba i na obklady: vyvrtnutý kotník,
natlučené koleno, loket.
Angel lze používat i vnitřně: do lahvičky 200 -250 ml
kápněte 25 kapek Salem a 10 kapek Angel
a popíjejte během dne.

MatrixANGEL

S O U S T A V A
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MatrixADRENALIS
Profylaktické zaměření na
odstranění poruch nadledvinek.

S O U S T A V A

E N D O K R I N N Í H O

S Y S T É M U

Nadledvinky produkují hormon adrenalin.
Adrenalin je velice důležitý pro naše tělo. Řídí hladinu cukru, spaluje
bílkoviny a tuky. Adrenalin má také na starost reakci těla na stresující
podmínky. To znamená, jestliže se člověk dostane do stresující situace,
nadledvinky začnou produkovat větší množství adrenalinu,
který dá signál organismu, abychom jednali. Jsou to naše instinkty.
Zvyšuje tep, rozšiřuje průdušky, čímž se zlepšuje zásobování organismu
kyslíkem. Toto funguje do 35 let. Tady je maximální produkce tohoto
hormonu. Pak se hladina adrenalinu začne snižovat.
Nejlépe užívat preventivně.
Na lžičku čisté, nechlórované vody se nakape 5 kapiček
a užívá 2 až 3x denně pod jazyk.

Matrix Adrenalis

Matrix Cerebrum2
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MatrixANTIFAME
Profylaktické zaměření
na regulaci chuti k jídlu, pokud má člověk problém
s nadváhou nebo se přejídá.

O R G Á N O V É
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MatrixCARDIN
Podporuje hlavně srdce a kardiovaskulární systém.
Zvláště se doporučuje pro lidi s přítomností chronických
onemocnění, často nemocné, po operaci srdce a cév,
trpící metabolickým syndromem, obezitou, atd.
Dále je určen pro případy hypertenze,
prevenci ischemické choroby srdeční, stenokardii,
arytmii, infarktu myokardu, diabetické
kardiomyopatie, všechny záněty.
Můžeme ho použít i při onemocnění
chřipkou.
Cholesterol v těle zvyšují hlavně transgenní
tuky (hojně zastoupené v nezdravých
potravinách). S věkem krev mění hustotu
a začínají se objevovat tzv. tromby, stoupá tlak.
Sportování může přivodit kardiomyopatii,
infarkt, přetrénování srdce.
Takže srdce a kardiovaskulární systém je potřeba podpořit
a tím pádem eliminovat negativní jevy.

MatrixCARDIN
Prevence kardiovaskulárních onemocnění v každém věku,
zvláště se doporučuje pro sportovce, lidi s přítomností chronických onemocnění
nebo ty, kteří se podrobili jakékoli operaci srdce a cév, obézní, atd.
ONEMOCNĚNÍ SRDCE A CÉV

Pro správnou činnost cév je potřeba,
aby byly elastické, potřebují kolagen.
K tomu je ideální kombinace
s Matrix Angel.
V opačném případě se na stěnách
začíná usazovat nejenom cholesterol,
ale i vápník, fosfor atd.
Céva začíná být křehká a začínají postupně
praskat vlásečnice a drobné žilky.

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

MatrixCORONAR
Podporuje všechny cévy v těle od velkých tepen
až po kapiláry. Zdravé krevní cévy jsou potřebné k plnému
zásobování svalů krví, kyslíkem, a všech potřebných
prostředků při extrémní námaze.
Pro prevenci cévních onemocnění, chronických infekčních
onemocnění (bolení v krku, angíny, záněty vedlejších
nosních dutin, zánět žlučníku, pyelonefritidy,
glomerulonefroty, systémová onemocnění, atd.)
Coronar obsahuje informace o matrici nejenom cévního
systému, ale i imunního, endokrinního a nervového.
Tento preparát je určen i pro zdravého člověka jako prevence.
K dobrému fungování organismu potřebujeme mít v pořádku
především cévy. Cévy jsou jakýmsi řečištěm toxinů, zatěžujících
játra.
Užívá se 5 kapiček na čajovou lžičku vody pod jazyk. 2 až 3x denně.
Při problémech se užívá nejdříve Cardin, pak Coronar.

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

MatrixCORONAR
Podpora u chřipky
(zvláště doporučeno pro děti a starší osoby).
Pro prevenci mozkových cévních onemocnění.
Pro prevenci angiopatie při cukrovce,
protože diabetes ovlivňuje mimo jiné
především kapiláry.
Pro prevenci aterosklerózy dolních končetin.

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

MatrixCEREBRUM
Zakončení nervových tkání – obnova
myolinových obalů.
Úžasný prostředek pro tišení bolesti.

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

Hormonální prvky

hypotalamus,

Uvnitř mozku se nachází
který řídí celý hormonální systém těla.
Spolu s hypofýzou kontroluje celý chod endokrinní
soustavy . To znamená, že má dohled
nad příjmem potravy, tekutin, ovlivňuje
tělesnou teplotu, tep, krevní tlak, emoce atd.

HYPOTHALAMUS
HYPOFÝZA

MatrixCEREBRUM

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

Neurony

Nejmenší buňka v mozku je neuron.
Je to nervová buňka, která přenáší impulzy těla; přenášet je, zpracovat
a reagovat na speciální signály. Signály se šíří neuronovou sítí.
Na neuronových vláknech je obal, podobně jako je to u kabelu elektrického
vedení. Je to proto, aby správně fungovala centrální nervová soustava,
tak periferní systém. Občas se stává, že obal se poškodí a nastává
zdravotní problém. Proto je velice účinné používat Matrix Cerebrum
(bez číselného označení). Po jeho stříknutí do nosních dírek 2x denně aktivuje
hypotalamus, aby produkoval syntetický, přirozený hormon, aby srovnal
celkovou hormonální hladinu. Cerebrum ochraňuje a opravuje tu bužírku
neuronové sítě. To znamená, že má vliv na celou nervovou soustavu.
Jakákoli nemoc mozku, všechny problémy, týkající se centrální
mozkové soustavy, tak periferních nervů | mozková mrtvice,
roztroušená skleróza.
Cerebrum funguje i na bolest (stříknout do nosních dírek).
Proto by neměl chybět v jediné lékárničce a nahradit tak farmaceutické
preparáty, tělu škodlivé.

MatrixCEREBRUM

O R G Á N O V É
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MatrixCEREBRUM1
Podpora hormonu štěstí: dopaminu.
Pro lidi nervózní, kteří jsou neustále podráždění
nebo jsou permanentně ve stresu.
Sprej po stříknutí do úst za jednu nebo dvě
sekundy způsobí neuvěřitelnou změnu
v chování tohoto člověka.
Funguje jako prevence a podněcuje hypotalamus
k tomu, produkoval přirozený hormon dopamin
pro pocit vyrovnanosti a harmonie.

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

Hypotalamus produkuje hormon

dopamin

který vytváří příjemné pocity jako radost, potěšení, slast.
Ale je velmi důležitý i pro motivaci a soustředění, pro radost z jídla.
Jestliže se tělu dopaminu nedostává, člověk trpí
špatnou náladou až depresemi.
Pokud to trvá dlouhodobě, může vzniknout
i parkinsonova nemoc, obezita, závislost,
ale i některá onemocnění, týkající se vnímání sexuality.
Stačí stříknout do nosních dírek a jestli byl člověk
cholericky naladěn, během krátkého okamžiku se dostaví
změna nálady.

MatrixCEREBRUM1
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MatrixCEREBRUM2
Preparát na prevenci nedostatku melatoninu.
Melatonin je velice důležitý pro to,
abychom zabránili rychlému stárnutí.
Organismus produkuje melatonin ve spánku.

Hormonální prvky
Dalším hormonem, bez kterého se neobejdeme,

je

melatonin.

Vzniká v šišince mozkové, neboli epifýze. Hypotalamus ho
kontroluje: především v režimu střídání denního a nočního rytmu.
Funguje v organismu jako antioxidant. Při nedostatku
melatoninu mohou tedy vznikat nádorová onemocnění.
Jeho tvorba se rozvíjí od narození, avšak postupem času se začíná
jeho produkce snižovat (po 10. roce života). Tělo ho produkuje
při absolutním tichu a temnotě, od osmé hodiny večerní až do třetí hodiny
ranní. Jakékoli rušivé vlivy produkci melatoninu snižují.

MELATONIN

MatrixCEREBRUM2

Hormonální prvky

Melatonin

brání vzniku tak závažných

onemocnění, jakými jsou například rakovina prsu,
dělohy, prostaty, ale i osteoporózy.
Dříve se tvrdilo, že osteoporóza vzniká díky
chybějícímu vápníku.
Bohužel chybí hormon melatonin a vzniká proces stárnutí
s jeho průvodním jevem, řídnutí kostí.
ZDRAVÁ KOST

Matrix Cerebrum2

OSTEOPORÓZA

Tedy hlavně ženy,
které si chtějí zachovat svěží
půvab, měly by mít
v lékárničce Cerebrum2,
které podporuje produkci
přirozeného melatoninu.
Používat pouze večer –
- stříknout do každé nosní dírky.
Hladina melatoninu
bude stejná
jako před desátým rokem ………….

Matrix Cerebrum2
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MatrixCEREBRUM3
Problémy spojené s růstovým hormonem.
n Posiluje celkovou imunitu
n Snižuje množství tělesného tuku
n okysličuje svalovou hmotu
n Stimuluje sexuální energii
n Snižuje hladinu cholesterolu
n Regeneruje srdeční svalovinu
n Zmírňuje bolesti kloubů a svalů
n Zlepšuje spánek a emoční stabilitu
n Zlepšuje paměť a koncentraci

Hormonální prvky

Růstový hormon

Matrix Cerebrum3

Pokud nám je více než deset let, produkce
tohoto hormonu se velice rychle snižuje. Každých dvacet let je to
zhruba 14%. Od šedesáti let se tento úbytek sníží ještě o
dvakrát více. Tento hormon má velký vliv na zvýšení produkce
svalů, zvyšuje procesy regenerace jakéhokoliv orgánu. Posiluje
naši kostní i pojivovou tkáň. Normalizuje naši hmotnost a má
obrovský vliv na stárnutí orgánů.
U procesu stárnutí se člověk začíná hrbit,
zmenšuje se na výšku atd. Růstový hormon se produkuje
pouze v noci v cyklu každých 30 minut. Proudí krevním řečištěm
a dostává se ke každému z orgánů.
Cerebrum 3 dokáže proces stárnutí zpomalit.
Je to opět prevence a podpora toho, aby se v našem mozku
produkoval tento důležitý hormon.
MatrixCerebrum3 je potřeba brát až od třicátého roku.
Tím se nastaví proces, aby se produkce tohoto
hormonu nepřerušila.
Pocítí se to hned na kůži, neboť je pozastaven proces stárnutí.
Velice dobře působí na vrásky, vlasy dostanou zpátky
pružnost a lesk.
Člověk cítí nárůst síly a zlepší se mu nálada.
Preparát se produkuje rovněž v noci a není potřeba ho užívat ráno.
Je důležité nezatěžovat před spaním trávicí systém.
Pak je účinnost tohoto produktu snížená. Stříknout do každé nosní dírky.
Touto cestou se informace dostane rychleji do mozku.

A U R A

M U Ž E

první měření

V E

V Ě K U

3 4

druhé měření
po 3 kapkách

L E T

třetí měření
po 3 kapkách

MatrixCerebrum MatrixCerebrum2
pod jazyk

pod jazyk

Můžete pozorovat, jak se mění energie čaker.
Všechny fotografie jsou vytvořeny bezprostředně po použití preparátů
v Sankt Peterburgu u Iriny Savické

V O D N Í

P R E P A R Á T Y

MatrixDECORIS
Rychlá obnova metabolismu buněk
a rychlé aktivace ochranných sil kůže.
Pleť je vláčná a svěží.
Je vhodný na kožní výrůstky, lupénku,
ekzém, pigmentové skvrny, bradavičky nebo papilonky,
mateřská znaménka, bradavice, papilonky (1-3 minuty obklad
po dobu 2 až 7 dní), na obnovu pleti (vrásky),
obklad při říznutí, popraskané žilky, modřiny, popáleniny,
odřeniny, opary, opruzeniny, ekzém, pigmentové skvrny.
Při lupénce obklady asi po dobu tří týdnů.
Při popáleninách zmizí bolest a nenaskočí puchýř.
Rána se rychle zhojí.
Popálení od sluníčka nebo sluneční alergie (nenaskočí puchýřky).

Komáří či jiné hmyzí kousnutí.
Je také skvělý na potlačení bolesti a rychlou regeneraci
při odřeninách, řezných ranách
(ideální v rodinách s malými dětmi).
Bolest mizí během pár sekund.
POUZE PRO VNĚJŠÍ POUŽITÍ. Ne do nosu, pusy, očí.

Při říznutí nepotřebujete žádnou desinfekci.
Přiložit vatu nebo gázu, po patnácti
minutách přestane krvácení
i bolest. Rána se rychle zatáhne a zhojí.
Můžete přípravek taky přikládat
na popraskané žilky, puchýře, popáleniny,
rány, odřeniny, akné, modřiny, opary,
akné, opruzeniny.
Přiložit gázu na 10 až 60 minut
dle rozsahu poškození kůže.
Velice dobré výsledky přináší přípravek
i po spálení kůže na sluníčku
nebo při sluneční alergii.
Spolehlivě funguje také po uštípnutí vosou,
komáry, mravenci, klíštětem.
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MatrixDENSITAS
Posiluje vlasy
a obnovuje jejich přirozenou strukturu.
Vlasy jsou pak poddajné a zdravé.
Hydratace pokožky hlavy.
Prostředek k odstranění lupů.
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Životnost jednoho jediného vlasu je několik měsíců až například šest let.
Za normálních okolností nám denně vypadá 30 až 50 vlasů.
Vyšší množství vypadaných vlasů již signalizuje problém.
Rozvoj vlasu, cyklus, ve kterém se vyvíjí, trvá od dvou do šesti let.
Potom vlas začíná odpočívat, vypadává.
Růst a vzhled vlasů je závislý na stavu jeho papily,
která je zdrojem jeho síly a vývoje.
Stejně jako způsob obživy vlasových a potních žláz, pokožky hlavy,
které podporují pružnost a měkkost vlasu.
Funkce papily a mazových žláz jsou regulovány nervovým
a endokrinním systémem.
Folikul, vlasová cibulka, se může obnovit díky zůstatku kmenových buněk.
Pro jeho obnovu můžeme používat preparát Matrix Densitas.
Můžeme ho použít na růst vlasů a jejich ochranu před porušením.
Posiluje vlasy, hydratuje pokožku hlavy a odstraňuje lupy.
Použití:
Po umytí vlasů se nanáší ne na vlasy, ale na pokožku hlavy.

Matrix Densitas

Matrix Cerebrum2
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MatrixDENTES
Každý z nás by chtěl mít tuby zdravé.
Pokud chceme preventivně pečovat o zuby a dásně,
Musíme dodržovat určitá pravidla.

Návod na používání: po jídle si vyčistíme zuby a na lžíci
čisté vody rozpustíme nakapeme 10 kapek přípravku Matrix Dentes.
2 až 3 minuty ústa proplachujeme a na konci můžeme polknout.
Hodinu po použití preparátu nejíst a nepít.
U paradentózy je postup stejný, ale neproplachujeme ústa, ale přikládáme
navlhčený tampon do přípravku Matrix Dentes na místa s obnaženými zubními krčky.
Necháme působit cca 5 až 10 minut. Opakovat 3 až 5x denně.
Pokud máme zánět sliznice, například afty: navlhčíme tampon
a aplikujeme na postižená místa.
Matrix Dentes můžeme použít i pro děti, pro přecitlivělost zubů u dospělých,
Můžete ho použít pro všechny situace, týkající se ošetření zubů.
Jestli ho budete kombinovat s preparátem, který se jmenuje Matrix Osteo,
posílíte jak zuby, tak dásně.
Matrix Dentas se dá použít ještě v kombinace s Matrix Coronar.
Zlepšíme tímto způsobem mikrocirkulaci v dásních. 5 až 10 kapek 2 až 3x denně.
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MatrixGASTRO
Profylaktické zaměření
na eliminaci zažívacích potíží.

O R G Á N O V É
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trávicí soustava

je systém orgánů,

které jdou od úst až po konečník.
Celá ta soustava se podílí na příjmu potravy,
zpracování a vylučování.
Je neustále v pohybu. Potíže tedy mohou být četné.
Event. potíže se dělí na poruchy horního zažívacího traktu
a spodního.
Horní trakt zahrnuje onemocnění ústní dutiny.
Paradoxně sem patří například i afty
(což jsou drobné bolestivé ostrůvky v ústní sliznici).
Nejznámější porucha jícnu je škytavka a pálení žáhy.
Potom je to slinivka, žaludek, játra, dvanácterník,
žlučník a žlučové cesty.
Když se budeme bavit o poruchách spodního traktu,
tak sem patří tenké střevo, tlusté střevo a konečník.
Pokud přijímáme nekvalitní a nezdravou potravu,
v první řadě to vždycky odnese žaludek.
Nejznámější poruchou je gastritída, což je zánět sliznice.
Příčinou tohoto onemocnění nemusí být jenom potrava,
ale i chemické látky v potravě, léky, bakteriální původ.
Žaludek je velice úzce spojen s autoimunním systémem.

Matrix Gastro

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

Alergie je nesnášenlivost potravin. Například kečup.
Kečup většinou zatíží organismus překyselením a kyselina kečupu
začíná leptat sliznici žaludku. Tím pádem vzniká zánět.
Crohnova choroba je autoimunní nemoc. Ztráta imunity.
Náš imunitní systém ničí zdravé buňky a ty nemocné nechává.
Dalším stádiem gastritídy jsou žaludeční vředy, což už je narušení stěny
sliznice žaludku. Hemeroidy. Ucpání střev, zácpa, průjem.
Česká republika má prim v onemocnění tlustého střeva a konečníku.
Hemeroidy jsou také poruchou trávicí soustavy.
Matrix Gastro určitě sám o sobě již vzniknutý problém nevyřeší.
Pokud je onemocnění už projeveno, ať už se týká kterékoli oblasti trávicího
systému, je potřeba kombinovat Matrix Gastro ještě s jinými přípravky.
U rakoviny Salutem a Relictum, podporují onkologické nemoci.
U hemeroidů v kombinaci s Relictum.
Matrix Gastro sám o sobě velice dobře funguje na gastritídu.
Ovšem stejně by bylo dobré k němu vzít i Thymus2,
protože většinou jde o autoimunní nemoc.

Nejlépe užívat preventivně.
Jako prevence proti překyselení žaludku.
Na lžičku čisté, nechlórované vody se nakape 5 kapiček
a užívá 2 až 3x denně pod jazyk.
Pomalinku polykat.
Gastro je skvělý na pálení žáhy; v akutních případech můžeme
dávkování zvýšit až na 10 až 15 kapiček 2 až 3x denně.

Matrix Cholen

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

MatrixHEPAR
Profylaktické zaměření
na odstranění jaterních chorob.
Detoxikace, obnova jaterních buněk.
Játra jsou hlavní chemická
laboratoř našeho těla,
která provozuje obrovské množství
chemických reakcí.
Alkohol, chemické prostředí,
špatná strava často neumožňují
udržovat dobrý stav jater.
Velice dobře působí také na zažívací trakt;
střevní potíže.

O R G Á N O V É

játra

P R E P A R Á T Y

jsou pro člověka nepostradatelným orgánem.

Ničím je nelze nahradit. Jsou uložena v břišní dutině pod pravou
brániční klenbou. Jaterní funkce jsou velmi četné a komplexní.
Játra tedy v první řadě čistí organismus a hlídají jeho
rovnováhu.
Podílejí se na metabolismu, na látkové přeměně sacharidů,
což jsou cukry, glukóza Hrají významnou roli v udržování stálé
koncentrace životně důležitého cukru, glukózy v krvi
(takže nejen slinivka břišní, ale i játra mají svůj
podíl na vyváženém množství cukrů v těle).
Játra se rovněž podílejí na látkové přeměně lipidů, což jsou tuky.
Některé reakce lipidového metabolismu se odehrávají
výhradně v jaterní tkáni.
Tvoří a vylučují žluč.
V játrech se tvoří celá řada bílkovin, dále některé faktory,
nezbytné pro krevní srážlivost. Dochází zde i ke štěpení
složitějších látek, ukládají životně důležité látky,
jsou cílem působení některých hormonů.
Játra jsou v těle člověka největší žlázou.

Matrix Hepar

Matrix Cerebrum2

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

V procesu své funkce mají na starost odbourávání škodlivin | detoxikace.
Detoxikační činnost jater znamená odstranění jedovatých látek, které přišly
nejenom z vnějšího prostředí, to znamená přísunem potravy, alkoholu,
nezdravé stravy, léků atd., ale i toxinů, které vznikají v důsledku přeměny
látek v organismu.

Jakmile je některá z těchto funkcí narušená, nastupují zdravotní potíže,
které posléze vyústí v nemoc.
Nejznámějším onemocněním je cirhóza jater, všechny typy žloutenky.
Jaterní onemocnění se může hlásit nejen typickými příznaky,
jakými jsou bolest pod pravým žebrem, ale i změnou barvy kůže.
Mohou vznikat i modřiny na kůži, popraskané žilky, zhoršení zraku.
Pokud má někdo problémy s játry, nezaměřujeme se pouze na ně, ale
použijeme i ostatní podpůrné prostředky na detoxikaci buněk: Salutem,
Angel, Selen nebo Relictum. Pomáháme tím čištění celého organismu,
nejenom jater.

NORMÁLNÍ STAV JATER

Matrix Hepar

CIRHÓZA JATER

Matrix Hepar je energetická voda, nesoucí v sobě informaci
o jaterní buňce a struktuře léčivých rostlinek.
Nejlépe užívat preventivně.
Na lžičku čisté, nechlórované vody se nakape 5 kapiček a užívá 2 až 3x
denně pod jazyk. Pomalinku polykat.
Při potížích se může navýšit počet kapiček na 10 až 15.

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

MatrixCHOLEN
Profylaktické zaměření
na odstranění patologií žlučníku
a žlučovodu.

O R G Á N O V É

žlučník

P R E P A R Á T Y

se nachází a spodní straně jater.

Jeho funkcí je skladování a koncentrace žluči.
Denně žlučník vyprodukuje od 0,7 až 1,2 litrů žluči, která se vyloučí po jídle.
Je vylučována na signál nervové soustavy.
Podílí se na trávení a vstřebávání tuků. To znamená, aby se jídlo strávilo,
dobře fungovala celá trávicí soustava a správně vstřebávaly tuky, k tomu je
zapotřebí žluč.
Poruchy funkce žlučníku můžou být způsobeny nejen jídlem,
ale i prostředím. Rizikovým faktorem je věk nad 40 let a spíš se týká žen
než mužů. Zvýšený výskyt onemocnění je u obézních lidí.
Nejčastějším onemocněním žlučníku jsou žlučové kameny.
Postihují zhruba 10 až 20 % populace.
Pokud se kameny včas neodstraní, dojde k ucpání žlučovodů a vzniká kolika.
Záněty vznikají při styku s bakteriemi, například e-cola. Pokud sliznice není
v pořádku, bakterie pronikne dovnitř.
Pro správnou funkci celé trávicí soustavy je doporučen Matrix Cholen
Nejlépe užívat preventivně.
Na lžičku čisté, nechlórované vody se nakape 5 kapiček a užívá 2 až 3x
denně pod jazyk. Pomalinku polykat.
Při potížích se může navýšit počet kapiček na 10 až 15 2 až 3x denně.

Matrix Cholen
TVORBA ŽLUČNÍKOVÝCH KAMENŮ

Matrix Cerebrum2

V O D N Í

P R E P A R Á T Y

MatrixLOR
Aktivuje obranyschopnost organismu,
obnovuje imunitní systém a mechanismy
samoregulace energetických procesů.
Biofyzikální aktivní preparát pro prevenci
a řešení problémů spojených s uchem, krkem
a nosu ve formě nosního spreje.
Neobsahuje žádné syntetické chemické složky.
Všeobecně se užívá při nachlazení.
Nesmí se stříkat do uší (nastříkat na vatičku
a vložit do ucha).
Ochrana proti mikrobům a bakteriím.
Bez problémů funguje i pro malé děti: stříknout
jako první pomoc do nosu nebo do krku.

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

MatrixMETRA
Profylaktické zaměření na dělohu a hlavně
zdravotní problémy, související s jejím odstraněním.

HPV VIRUS

O R G Á N O V É

děloha

P R E P A R Á T Y

je vnitřní reprodukční orgán, sloužící k uložení plodu.

Zajišťuje mu jak výživu, tak jeho vývoj.
Nejčastějšími patologickými stavy jsou nádorová onemocnění
děložního čípku.
Následuje nádorové onemocnění dělohy, které není až tak rozšířené.
Srůsty na děloze
Různá infekční onemocnění

RAKOVINA
DĚLOŽNÍHO
HRDLA

MatrixMetra je vhodné užívat jako prevenci.
Například v těhotenství, aby děloha správně fungovala.
Na lžičku čisté, nechlórované vody se nakape 5 kapiček
a užívá 2 až 3x denně pod jazyk. Pomalinku polykat.
Při potížích můžeme dávkování zvýšit až na 10 až 15 2 až 3x denně.

VEJCOVOD

VEJCOVOD

DĚLOHA

VAJEČNÍK
NA ZAČÁTKU
REPRODUKČNÍHO
OBDOBÍ MÁ ŽENA
PŘIBLIŽNĚ 300 000
VAJÍČEK. OKOLO
TŘICÁTÉHO ROKU JICH JE
OVŠEM POUHÝCH 10%

Matrix Metra

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

MatrixNEPHRA
Posílení ledvin a léčení zdravotních problémů
souvisejících s ledvinami.

O R G Á N O V É

ledviny

P R E P A R Á T Y
odstraňují některé zplodiny látkových přeměn.

Pokud se jejich funkce dlouhodobě sníží,
v případě chronické nedostatečnosti funkce ledvin,
může dojít až k selhání funkce ledvin.
Je nutné zahájit léčbu .
Dochází k tomu, že pacient dochází na dyalýzu
nebo musí dokonce dojít k transplantaci ledvin.
Ledviny jsou spojeny se vznikem mnoha nemocí, jako je cukrovka,
vysoký krevní tlak, skleróza tepen, záněty ledvin, záněty močového měchýře,
záněty močových cest. Patří sem i dědičné onemocnění a například užívání léků,
především analgetik, mají velký podíl na poškození ledvin.
Průvodními projevy, že ledviny nejsou v pořádku, nemusí být jenom bolest ledvin,
ale může to být například přibývání hmotnosti, což se děje v důsledku zadržování
tekutin v těle. Můžeme pozorovat otoky na obličeji, takzvané oční váčky. Otékají
nám spodní končetiny. Můžeme pociťovat bolest bederní páteře v důsledku
ledvinových kamenů, změna barvy moči atd.

Nejlépe je užívat přípravek preventivně. Jako podpora, aby ledviny dobře
pracovaly.
Na lžičku čisté, nechlórované vody se nakape 5 kapiček
a užívá 2 až 3x denně pod jazyk.
Pomalinku polykat.
Velice dobře Nephra působí v případě ledvinových kamenů; tady můžeme zvýšit
dávku až na 10 až 15 kapek 2 až 3x denně.

Matrix Nephra

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

MatrixOSTEO
Profylaktické zaměření na kosti
a kloubní abnormality.

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

Kosti jsou vlastně pojivová tkáň.
Vytváří nám strukturu, nosnou část našeho těla.
Na ně se navazují chrupavky, pojivové tkáně, svalovina; vlastně drží celé
tělo pohromadě.
Pojivová tkáň vzniká procesem, který se nazývá osifikace.
Je vytvořená buňkami, produkujícími kostní matrix.
Nejznámější onemocnění kosterní soustavy je artróza kloubů.
Je to degenerativní nemoc kloubů, opotřebování kloubní chrupavky.

Artritida je zánětlivé onemocnění kloubů.
Jedno z onemocnění kosterní soustavy je dna. Dříve se říkalo,
že je to onemocnění králů. Příčinou je nadměrná konzumace potravin,
obsahujících puriny. Ty jsou konečným produktem metabolismu a vzniká z
nich kyselina močová.
Ta se hromadí u kloubů, vznikají krystalky, působící bolest.
Osteoartritída je opotřebení kloubů věkem.
Revmatické onemocnění, která začíná zánětem membrány,
která potahuje kloub.
A konečně jedno z nejznámějších onemocnění, postihující kosti je
osteoporóza, což je řídnutí kostí.
Člověku ubývá kostní hmota, kosti ztrácejí svoji pevnost, snadno se lámou.

NORMÁLNÍ
STRUKTURA
KOSTI

OSTEOPORÓZA

Nejlépe užívat preventivně, nejlépe s MatrixAngel.
Pokud je již problém, používá se Osteo. MatrixOsteo se používá vnitřně
na lžičku čisté, nechlórované vody se nakape 5 kapiček
a užívá 2 až 3x denně pod jazyk. Pomalinku polykat.

Matrix Osteo

Při potížích, jako jsou například zlomeniny můžeme dávkování zvýšit až na 10 až
15 2 až 3x denně.
MatrixAngel můžeme použít na klouby nejen vnitřně, ale i jako obklad.

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

MatrixOVARIUM
Profylaktické zaměření na ženské pohlavní žlázy,
které produkují hormon estrogen.
Jakmile přichází menopauza, dochází ke snížené
hladině estrogenu. Vede to k narušení harmonie všech
ostatních orgánů. Ať už se to týká centrálního
nervového systému, močového měchýře, prsních žláz,
kůže a kostí. Nedostatek se projeví přibíráním na váze,
nervozitou, nespavostí, nočním pocením, depresí,
ztrátou zájmu o sex. A má nesmírný význam na
stárnutí organismu.
Nejlépe užívat preventivně, pokud si chce žena uchovat
mladost a svěží krásu.
Jako prevence u žen, které ještě neprochází klimakteriem,
se bere od 1. do 14. dne cyklu 3x denně 5 kapiček.
Pro ženy po klimakteriu je potřeba na lžičku čisté, nechlórované
vody 10 až 15 kapiček 3x denně pod jazyk.

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

MatrixP1
Preparát ke snížení krevního tlaku.
Bere se 2 až 3x denně 5 kapek na lžičku vody
pod jazyk. V případě onemocnění
se může užívat až 10 kapek 2 až 3x denně .

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

MatrixP2
Preparát ke zvýšení krevního tlaku.
Bere se 2 až 3x denně 5 kapek na lžičku vody
pod jazyk. V případě onemocnění
se může užívat až 10 kapek 2 až 3x denně .

S O U S T A V A
O R G Á N O V É

E N D O K R I N N Í H O

S Y S T É M U

P R E P A R Á T Y

MatrixPANCREAS
Poruchy trávení zapříčiněné
nedostatečnou funkcí pankreasu (slinivky břišní).

S O U S T A V A

E N D O K R I N N Í H O

S Y S T É M U

Slinivka produkuje hormon, který pomáhá
při štěpení tuků, cukrů a sacharidů.
Produkuje hormony inzulín a glukaconis.
Nedostatek inzulínu má za následek cukrovku,
ale i aterosklerózu = kornatění tepen; vzniká v důsledku
ukládání tukových látek do stěny tepny.
Dále nedostatek inzulínu zvyšuje tlak
a přispívá ke zhoršení imunity.
Na povrchu slinivky jsou drobné výstupky, které právě ten
inzulín produkují.
Pokud již člověk trpí onemocněním slinivky, nestačí používat
pouze MatrixPancreas, ale potřebujeme předtím detoxikovat
buňky, zbavit je toxinů, jedů, těžkých kovů.
Jestliže má někdo potíže se slinivkou, bude toto onemocnění
provázet i oční patologie, problémy se srdcem a cévami.
Ideální je používat Matrix Pancreas preventivně.
Na lžičku čisté, nechlórované vody se nakape 5 kapiček
a užívá 2 až 3x denně pod jazyk.

Matrix Cerebrum2

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

MatrixPNEVMA
Profylaktické prostředky,
jejichž cílem je odstranění patologických stavů
plic a dýchacích cest.

O R G Á N O V É

plíce

P R E P A R Á T Y

jsou párovým orgánem. Umožňují nám výměnu plynu

mezi krví a vzduchem. Při dýchání dochází k ventilaci: při nádechu se
vzduch dostane do plic a při výdechu opouští organismus ven.
Plíce vytváří kyslík, důležitý jak při okysličování krve, ale i svalů.
Plíce jsou citlivé na vnější prostředí.
Nejznámějším problémem plic jsou alergie.
Projevují se dušností nebo kašlem.
Vyšší formou alergií je astma, což je zúžení průdušek.
Průdušky spojují plíce s průdušnicí. Průdušky jsou náchylné k zánětům.
Vzniká nemoc s názvem bronchitida.
Některé bakterie a vzácně také viry způsobují zánětlivá onemocnění.
Vzniká zápal plic (pneumonie).
Nejzávažnějším onemocněním je rakovina plic.

Matrix Pnevma

O R G Á N O V É

Matrix Pnevma

PRŮDUŠKA ZASAŽENÁ
ZÁNĚTEM

P R E P A R Á T Y

Vyšší formou alergií je astma, což je zúžení průdušek.
Průdušky spojují plíce s průdušnicí. Průdušky jsou náchylné k zánětům.
Vzniká nemoc s názvem bronchitída.
Některé bakterie a vzácně také viry způsobují zánětlivá onemocnění.
Vzniká zápal plic (pneumonie).
Nejzávažnějším onemocněním je rakovina plic.

MatrixPnevma se dá použít jak na inhalaci do ultrazvukového inhalátoru,
ale spolehlivě funguje i jako kapičky vnitřně.
Na lžičku čisté, nechlórované vody se nakape 5 kapiček
a užívá 2 až 3x denně pod jazyk. Pomalinku polykat.
Při potížích můžeme dávkování zvýšit až na 10 až 15 2 až 3x denně.

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

MatrixPROSTA
Preparát, který je navržen tak, aby se zabránilo
patologii problémů s prostatou.
Další žláza v pořadí zvyšuje životaschopnost spermií.
Jedno z častých a vážných onemocnění u mužů je rakovina prostaty
nebo její zvětšení, což se projevuje častým močením.
Prostata je pohlavní žláza, jejíž sekret je součástí ejakulátu a zvyšuje
životaschopnost spermií.
U mužů po 45. roku je to nejrizikovější onemocnění.
Problémy s prostatou se týkají více jak 80% mužů starších 45 let.

Nejlépe užívat preventivně.
Na lžičku čisté, nechlórované vody se nakape 5 kapiček
a užívá 2 až 3x denně pod jazyk.

LEDVINY
MOČOVÉ DRÁHY

MOČOVÝ
MĚCHÝŘ
PROSTATA
MOČOVOD
KONEČNÍK

Prostata zdravého muže je velká asi jako vlašský ořech. Váží zhruba 20
gramů a je umístěná pod močovým měchýřem. Prostatické žlázy
vylučují sekret, který se při ejakulaci vylučují se spermiemi, a tvoří 15
až 30% ejakulátu.
Jako všechny přídatné pohlavní žlázy , i prostata potřebuje ke svému
růstu a správné funkci vliv androgenů, tedy mužských pohlavních
hormonů, hlavně testosteronu. Bez nich produkce sekretu ustává
a žláza se časem zvětšuje.
Karcinom prostaty je v Evropě druhým nejčastějším zhoubným
nádorem u mužů a třetí nejčastější příčinou úmrtí mužů na maligní
nádor. Postihuje muže staršího věku, nejčastěji kolem sedmdesáti let. A
často probíhá bezpříznakově nebo jsou jeho projevy zpočátku mírné,
pacient jim tudíž nevěnuje pozornost ) potíže při močení a podobně.
V posledních stádiích vývoje nemoci metastázuje do kostí.
V roce 2000 byl výskyt karcinomů u mužů v české republice 54,4 mužů ze 100 000.

V Ý Ž I V A

B U N Ě K

MatrixRELICTUM
Velmi silný preparát pro obnovu organismu těla

Obsahuje celé spektrum minerálních látek, aminokyselin a stopových přírodních
prvků (více než 70 organických kyselin, minerálů, flavoidů atd).
Antivirová a antibakteriální ochrana. Antioxidant.
Detoxikace organismu | reguluje PH faktor
V průběhu cvičení tělo
Pozitivní vliv na funkci červených krvinek
potřebuje
Potlačování patogenních bakterií v trávicím traktu
zvýšenou výživu.
Podpora imunitního systému
Má výraznou schopnost
Protizánětlivé vlastnosti
udržovat chemickou
Rychlé hojení ran
rovnováhu v těle.
Anti-aterosklerotický účinek
Má vliv na okysličení
Antialergický efekt | zvyšuje koncentraci a vnímání
červených krvinek.
Antistresový účinek
Zlepšuje náladu a podporuje
nával sil člověka.
Neuvěřitelné zvýšení energie
Zároveň váže
Pomáhá na střevní trakt a játra, záněty, ateroskleróze
a odstraňuje toxiny,
Funguje proti stresu, nachlazení, chřipce
vytvořené v průběhu zatížen
Harmonizuje emoční náladu
Reguluje hladinu cukru v krvi
V kombinaci s MatrixAntifam je ideální pro hubnutí
Normalizuje spánek, hlídá hormonální rovnováhu v těle, zvyšuje imunitu,
zlepšuje stav vlasů, nehtů, kůže, snižuje okyselení organismu, blahodárně působí
na štítnou žlázu, zlepšuje trávení, snižuje zánětlivé procesy,
zlepšuje funkci každého orgánu odděleně, reguluje úroveň cholesterolu.
Lahvička by se měla ředit pěti litry vody. Chlórovaná voda snižuje
účinnost. Pít ¼ sklenice 2 – 3x denně. Při potížích je možné dávku zvýšit.

V O D N Í

P R E P A R Á T Y

MatrixSALUTEM
Unikátní preparát na řešení prevence celé řady onemocnění.
Aktivuje obranyschopnost organismu
a je to neuvěřitelně silný detoxikační přípravek.
Působí na celkové

posílení organismu, dodání energie.
Detoxikuje tělo a působí antibakteriálně, aktivuje
obranyschopnost organismu, obnovuje imunitní systém
a mechanismy samoregulace energetických procesů.
Salutem mění prostředí organismu na zásadové.
Virusy, bakterie a paraziti nesnášejí zásadité prostředí.
Veškeré toxiny se usazují v tucích. Proces detoxikace přichází zároveň
s rozpouštěním tuků, je to tedy i výborný prostředek
Prostředek taky upravuje signální prostředí organismu
(nervy, imunita atd.).

Po požití přípravku
můžeme pociťovat obrovský
příval energie

na hubnutí.

Salutem se užívá v počátečním stádiu onemocnění, například při prvních příznacích chřipky.
15 až 30 minut před jídlem užívat. Salutem připraví organismus. Po dalších 15 minutách
pak můžeme užívat další přípravky jako LOR, CORONAR atd. Velice dobře funguje na problémy
konečníku, hemeroidů, tlustého střeva nebo jako podpora při onkologických nemocech.
Po chemoterapii všechny buňky neodemřou. Salutem i jednu jedinou buňku najde a zničí.
Začít užívat od 2 do 5 kapek pod jazyk a podle potíží navyšovat.
Pokud jde o chronické onemocnění, můžeme užívat čajovou až polévkovou lžíci.
Nedá se předávkovat.
Čistí se i lymfa. Salutem dává energii našim buňkám. Hlídá, aby tělo moc nevydávalo energii,
a střádá energii do buněk. Hlídá optimální regeneraci buněk.
Výborně to funguje pro lidi s únavovým syndromem.

Salutem se doporučuje s jakýmkoli přípravkem.

V Ý Ž I V A

B U N Ě K

MatrixSELEN
Unikátní forma dvojmocné selenu.
Selen je stopový prvek.
Selen funguje jako detoxikační prostředek.
Antioxidační aktivita selenu chrání buňky před škodlivými
účinky volných radikálů. Selen je součástí dvou set
enzymů a hormonů, takže jeho nedostatek zvyšuje riziko
výskytu mnoha patologických stavů v našem organismu.
Stimuluje imunitu a zvyšuje obranyschopnost organismu.
Selen je důležitý pro sportovce.
Používá se jako redukční činidlo při nepříznivých účincích
fyzické námahy. Je to antioxidant. Zabraňuje nepříznivým
účinkům na sportovce vlivem životního prostředí.
Normalizuje tvorbu pohlavních hormonů.

Je vyráběn z brazilského ořechu.
Tam, kde roste, lidé neznají onkologická onemocnění.
Při nedostatku selenu nemá správnou funkci srdce,
štítná žláza, všechny nemoci, týkající se hypertenze.
Selen nás udržuje vitální, podporuje naši krásu i zdraví, obranyschopnost.
Má velký vliv na produkci testosteronu a kvalitu spermatu.
Používá se při léčbě mužské neplodnosti.
Část selenu se uvolní spolu se spermiemi, takže u mužů,
kteří vedou aktivní sexuální život je zapotřebí dostatečné
množství selenu.
U žen je to vliv na normalizaci hladiny hormonů
a schopnost oddálit klimakterium.
Nedostatek selenu vede k postupné destrukci buněk v srdci,
mozku, játrech, kloubech, štítné žláze, slinivce a ledvinách,
a způsobuje onemocnění, až po to nejzávažnější, rakovinu.
Při bolesti spojené třeba se žlučovými kameny selen
normalizuje minerální výměnu. Selen se rovněž používá při léčení
mužské neplodnosti. U žen je to prevence gynekologických nemocí,
prevence u těhotných žen, ochraňuje plod i ženu.
Antioxidant, brání buněčnou membránu, selen pomáhá
při zrodu nových buněk. Důležitý je pro srdce a cévy,
normalizuje výměnu tuků a výměnu cholesterolu v krvi.

O R G Á N O V É
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MatrixTESTES
Preparát, který je navržen tak,
aby se zabránilo onemocnění mužských
pohlavních žláz.

O R G Á N O V É
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MatrixTESTES
Preparát, který je navržen tak,
aby se zabránilo onemocnění mužských pohlavních
žláz.
Testosteron je velmi důležitý zvláště pro sportovce,
protože mezimozek vydá příkaz prostřednictvím
nadřízeného hormonu hypofýze, takzvaný luteunizační
hormon, LH. Ten se uvolní do krevního oběhu
a tak už přímo ovlivňuje produkci testosteronu ve varlatech.
Ta vylučují testosteron do krve a tou se dostává
testosteron do svalových buněk.
Čím více testosteronu, tím větší svalový růst.
Všechny formy umělého testosteronu se mohou používat pouze na
lékařský předpis dle doporučení lékaře specialisty. V doporučených
dávkách. Všechny ostatní případy lze použít ne jako použití,
ale zneužití testosteronu.
Preparát MatrixTestes ovlivňuje správnou funkci testosteronu.

S O U S T A V A

E N D O K R I N N Í H O

Testosteron

S Y S T É M U

mužský hormon, který se tvoří

ve varlatech. Testosteron je velice důležitý na mužské zdraví.
Má vliv na správný vývoj mužského těla a rozvoj sekundárních
pohlavních znaků.
Je velice důležitý pro udržení libida a vyzrávání spermií.
Úroveň testosteronu u mužské populace velmi klesá.
Má vliv na lepší prostorovou orientaci, brání rozvoji osteoporózy.
Nedostatek testosteronu má velký vliv na stárnutí.
Projevuje se impotencí, střídáním nálad, depresí.
Nastupuje zmenšený růst vlasů, atrofie kůže, neplodnost, nespavost,
podrážděnost, pocení, anémie a přibírání na váze hlavně v oblasti břicha.
Každým rokem se přirozená hladina testosteronu u muže rapidně snižuje.
Například v roce 2013 byla stanovena optimální hranice testosteronu v
rozmezí 30 0 až 1070 nanogramů na dcl.
Když se ale podíváme o sto let zpátky, v té době byla zaznamenána
průměrná hladina okolo 800 až 2000 nanogramů na dcl.
To znamená, že lidé s nízkou hladinou testosteronu před sto lety by byli
dnes považováni za muže s vysokou hladinou tohoto hormonu.
Tyto statistiky jsou šokující.
Současná doba je plná plastů, fluoridů, pesticidů, těžkých kovů a dalších
látek, které denně bombardují náš endokrinní systém.
Další příčinou jsou stravovací návyky.

Matrix Testes

MatrixTestes

Testosteron udržuje mužský organismus v mladistvém věku.
Je výborný pro prevenci zdraví.
Nejlépe užívat preventivně.
Na lžičku čisté, nechlórované vody se nakape 5 kapiček a užívá 2 až 3x
denně pod jazyk.

O R G Á N O V É
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Testosteron

mužský hormon, který se tvoří

ve varlatech. Testosteron je velice důležitý na mužské zdraví.
Má vliv na správný vývoj mužského těla a rozvoj sekundárních
pohlavních znaků.
Je velice důležitý pro udržení libida a vyzrávání spermií.
Úroveň testosteronu u mužské populace velmi klesá.
Má vliv na lepší prostorovou orientaci, brání rozvoji osteoporózy.
Nedostatek testosteronu má velký vliv na stárnutí.
Projevuje se impotencí, střídáním nálad, depresí.
Nastupuje zmenšený růst vlasů, atrofie kůže, neplodnost, nespavost,
podrážděnost, pocení, anémie a přibírání na váze hlavně v oblasti břicha.
Každým rokem se přirozená hladina testosteronu u muže rapidně snižuje.
Například v roce 2013 byla stanovena optimální hranice testosteronu v
rozmezí 30 0 až 1070 nanogramů na dcl.
Když se ale podíváme o sto let zpátky, v té době byla zaznamenána
průměrná hladina okolo 800 až 2000 nanogramů na dcl.
To znamená, že lidé s nízkou hladinou testosteronu před sto lety by byli
dnes považováni za muže s vysokou hladinou tohoto hormonu.
Tyto statistiky jsou šokující.
Současná doba je plná plastů, fluoridů, pesticidů, těžkých kovů a dalších
látek, které denně bombardují náš endokrinní systém.
Další příčinou jsou stravovací návyky.

Matrix Testes

MatrixTestes

Testosteron udržuje mužský organismus v mladistvém věku.
Je výborný pro prevenci zdraví.
Nejlépe užívat preventivně.
Na lžičku čisté, nechlórované vody se nakape 5 kapiček a užívá 2 až 3x
denně pod jazyk.

O R G Á N O V É
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MatrixTHYMON1
Profylaktické zaměření na obnovení imunity.
Problémy s nadváhou.
Bere se 2 až 3x denně 5 kapek na lžičku vody pod jazyk.
V případě onemocnění se může užívat až 10 kapek 2 až 3x denně .

O R G Á N O V É
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Brzlík
Je úzce spojen s pohlavními žlázami a štítnou žlázou.
Za život se několikrát mění; po narození štěpí kasein,
který se nachází v mateřském mléce.
Až do puberty se podílí na vývoji pohlavních žláz.
V mládí je velice důležitým faktorem při rozvoji
charakteru a lidských citů.
Potom převezme úlohu nad dodržováním rovnováhy
nad vyššími a nižšími instinkty. Tady se pokládají základy pro poctivost,
upřímnost, anebo třeba sebedisciplínu.
V mládí se začne obal brzlíku obalovat vazivem.
Úlohou tohoto tukového polštářku je produkce protilátek a imunních
substancí, potírajících toxiny. Tyto protijedy bojují proti nemocem a podporují
imunitu. Dokud je naše tělo, a zvláště tlusté střevo, zdravé, probíhá tento
proces kontinuálně.

Brzlík je také spojen s lymfatickým systémem, pohlavními žlázami a štítnou
žlázou. Nese stejnou primární funkci jako kostní dřeň. Kostní dřeň produkuje
obranu našeho organismu: bílé krvinky. Pokud brzlík správně nefunguje,
je ohrožen vývoj T_lymfocytů, což jsou bílé krvinky.
Bílé krvinky třídí buňky pro tělo nevyhovující nebo nebezpečné
a přispívají k jejich vyloučení z těla ven.

Autoimunitní onemocnění je obrácený
imunitní systém. Bílé krvinky začínají likvidovat
buňky zdravé a buňky tělu neprospěšné
nechávají.
Aby nám správně fungoval imunitní systém, je
potřeba harmonizovat organismus jedním z
produktů PowerMatrix:
THYMON1 nebo THYMON 2

O R G Á N O V É

P R E P A R Á T Y

MatrixTHYMON2
Autoimunitní choroby.
Všechny choroby,
spojené s imunitním systémem.
Ochabnutí, ochrnutí svalů,
nadměrná únava, plísňové a virové onemocnění.
Bere se 2 až 3x denně 5 kapek na lžičku vody
pod jazyk. V případě onemocnění
se může užívat až 10 kapek 2 až 3x denně .

Nervová soustava
Centrální nervovou soustavu tvoří mozek a mícha.
Periferní nervový systém je roztroušený
po celém našem těle. Nervová vlákna nám dávají signál do mozku.
A ten vydává další opatření.
Lidský mozek váží zhruba od 1,3 do 1,5 kilogramů podle toho,
zdali se jedná o ženský nebo mužský mozek.
Obsahuje přibližně 160 kilometrů cév a má v sobě víc neuronů,
než je hvězd v mléčné dráze.
Je to orgán, která má v sobě nejvíc tuku z celého těla.
Všechny choroby mozku se většinou týkají nějakého zánětu.

Stravování
Při výběru nesprávných potravin
vzniká cholesterol,
který se nám v těle usazuje
a způsobuje srdcově-cévní nemoci.

DOBRÉ OMEGA 3 TUKY

ZLÉ OMEGA 6 TUKY

O R G Á N O V É
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MatrixTHYROIDEA
Problémy se štítnou žlázou.

S O U S T A V A

E N D O K R I N N Í H O

Štítná žláza
STRUMA

S Y S T É M U

produkuje hormony, ovlivňující

rychlost látkové přeměny a zvýšení spotřeby kyslíku.
Působí na růst a celkový vývoj organismu.
K jejímu správnému fungování potřebuje jód.
Porucha štítné žlázy znamená, že produkuje více hormonu, než je potřeba,
nebo méně. Je velice důležitá především taky kvůli tomu, jak rychle tělo
spaluje energii. Ovlivňuje citlivost těla, růst, vývoj a činnost nervového
systému.
Jestliže štítná žláza produkuje víc hormonů, vzniká struma, oteklá přední
spodní část krku.
Má také za následek zvýšení metabolismu kůže, kdy má člověk vlhkou
a teplou kůži, potí se, řídnou mu vlasy, štěpí se nehty, dostavuje
se úbytek svalové hmoty a objevují se některé psychické příznaky,
jako je například třes prstů, nespavost, nervozita, podrážděnost
nebo úzkostlivé stavy a neklid.
Opakem je snížená činnost. Ta se projevuje záněty nebo únavou.
Ten člověk hodně spí, je zimomřivý, zapomíná, má sklon k depresím,
bolí ho svaly, má zpomalené reflexy, otékají dolní končetiny. Mívá otoky
kolem očí a má sklon k nadváze.
Snížená funkce štítné žlázy může postihnout i srdce. Srdce začíná mít
zpomalenou frekvenci.

Matrix Thyroidea

Matrix Cerebrum2

Nesprávná funkce štítné žlázy způsobuje i impotenci, poruchy
menstruačního cyklu.
Nejlépe užívat preventivně.
Na lžičku čisté, nechlórované vody se nakape 5 kapiček
a užívá 2 až 3x denně pod jazyk.
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MatrixVISUM
Působí na chronické nebo akutní patologie,
obnovu metabolismu buňky
a rychlou aktivaci obranyschopnosti organismu,
obnovu buněčné imunity.
Po zakapáni Visum je zapotřebí počkat 30 minut
a potom kapat cokoliv jiného od lékaře.

VELMI DŮLEŽITÁ INFORMACE: Visum KAPAT pouze 25 dnů
a následuje 5 dnů pauza, aby imunitní složky zpracovaly toxiny v očním
systému. Po měsíci se vylepší zrak minimálně o 0,25 dioptrie
a je potřeba vyměnit brýle.
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ŽIVOT PLNÝ ZÁŘIVÝCH BAREV

MatrixVISUM
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

krátkozrakost
dalekozrakost
šilhání
alergický zánět spojivky očí
slzení, alergie
virové a bakteriální onemocnění (léčení ječného zrna)
syndrom ,,suchých“ očí
poškození rohovky, spojivky a skléry
únava očí před účinky počítačů a chytrých telefonů, profesionální únava očí u řidičů
profylaktické činidlo pro kontaktní čočky

20 až 30 let

35 až 45 let

přechod | klimakterium

Je těžké si to připustit, ale všechny

60 let a výše

stárneme ….

Selen
Salutem
Relictum
Angel
Decoris
Osteo
Ovarium
Metra
Thyroidea
Gastro
Antifame 1+2

Stárnutí je proces, který
se projevuje chátráním
tělesné stránky
a snižováním efektivity
a účinnosti
fungování organismu.
Hromadí se různé defekty v organismu
a klesá schopnost organismu
tyto defekty opravovat,
nahrazovat vadné
či odumřelé buňky novými.
Dochází k vyšší náchylnosti k různým
nemocem.

Jak se tomu bránit?

Podle statistik je průměrný věk dožití
u mužů 75 let.

U každého muže probíhá stárnutí jinak, podle toho,
jaké má stravovací a životní návyky.
Dospělým se člověk stává v 18 letech, avšak v
psychosomatické rovině je dospělosti dosahováno

mezi 20 až 25. rokem.

25 až 30 let | časná dospělost

35 až 45 let | střední dospělost

přechod | klimakterium

60 let a výše | pozdní dospělost

Fyzická vyspělost
Zakončení tělesné evoluce
Vrchol fyzických sil
Začátek práce
Růst psychosociálních dovedností
Odpovědné a etické chování
Partnerský život
Reprodukční období
Maximální produktivita
Zaměstnání jako poslání
Cílevědomost
Zkušenosti
Dosažení intelektuálního vrcholu
Pokles výkonnosti
Klesá psychosomatické tempo
Klimakterium
Krize středního věku
Pozdní dospělost (do 65 let)
Období bilancování
Zhoršení zraku
Kvalita vlasů
Snížení hybnosti
Odchod do důchodu
Náhlá sociální změna
Nový denní režim
Více volného času
Komplex neužitečnosti a snížení sebehodnocení
Stárnutí a stáří

Testes
Prosta
Selen
Relictum
Cardin
Coronar
Hepar

Selen
Cardin
Coronar
Relictum
Testes

Cerebrum bez čísla
Cerebrum1
Cerebrum2
Cerebrum3
Osteo
Selen
Angel
Nephra
Visum
Adrenalis

Jde o poškození myelinových vláken.
Jde o chronické autoimunní onemocnění
při kterém náš lidský imunitní systém napadá
centrální nervovou soustavu.

Na obrázku vidíme nervová vlákna,
podobná drátku s bužírkou.
U zdravého člověka je ta bužírka neporušená.
Náš imunitní systém, naše vlastní buňky
napadají nervový systém
a obnažují nervová vlákna.
Roztroušená sklerózy tedy narušuje obal
nervových vláken jak mozku, tak i míchy.

Co je tím faktorem, který nemoc spouští?
Lékařská příčina nemoci není dosud známá.
Záleží od místa, kde žijete.
Víc touto nemocí trpí ženy. Avšak u mužů
je zase průběh tohoto onemocnění omnoho horší.
Horší jsou záznamy o tom, že tímto onemocněním trpí i děti.
Vzniku může přispět i práce, kterou vykonáváte, podnebí,
infekce, ale také i očkování proti žloutence typu B.
U všech autoimunních nemocí by se měli lidé chránit
před sluncem. Sluneční paprsky totiž aktivují imunitní systém
a pacient může dostat malý záchvat.
Nesmí se přehřívat.

EPIDEMIE ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY VE SVĚTĚ
V současné době za země s vysokou prevalencí považujeme ty,
kde dojde k překročení 100 případů na 100 000 obyvatel.
Tendence k onemocnění se každým rokem zvyšuje.
Například v Rusku se každým rokem nárůst lidí s tímto syndromem zvyšuje o 150.000 lidí.

Proč skleróza?
Skleróza znamená v překladu jizva nebo poranění.
To znamená, že objevuje se poranění
v nervové tkáni mozku nebo míchy.
Roztroušení znamená, že poškození může být hodně.
Nemoc se vyskytuje bohužel stále víc
i u mladých lidí ve věku od 20 do 40 let.

První příznaky neprobíhají nijak výrazně;
proto jen velmi malé procento lidí si uvědomuje
nebezpečí onemocnění. Může se začít objevovat bolet
v zádech, slabost, bolest hlavy, v pokročilejším stádiu
paralýza tváře způsobená neurologickým přerušením.
Tyto příznaky už ovšem přicházejí náhle.
Je to informace o tom, že nemoc již propukla.
Pokud je již napadena centrální nervová soustava mozku
a míchy, dochází postupně k celkové paralýze.
Léčba se provádí na etapy prostřednictvím korticosterony,
hlavně jsou to hormony. Začíná se s malým množstvím a jak se nemoc zhoršuje,
zvyšují se i dávky. Úbytek hormonů v těle vždy znamená problémy v organismu.
Například úbytek kostní tkáně V pokročilejších stádiích vývoje
je tato nemoc nevyléčitelná.
Už po dvou týdnech užívání léků je zaznamenán úbytek kostní tkáně.
Může se zvýšit hladina cukru v krvi, může mít problémy s kůží.
Stejně se nemoc rozvíjí dál. Vzniká i hypertenze jako podružný problém,
protože začnou špatně fungovat nadledvinky, neprodukují správně adrenalin.
Projevuje se obezita, zvýšený cholesterol, šedý zákal,
aseptický nekros stehenního kloubu.
Nemoc se prostě špatně léčí, jedině hormonální cestou,
avšak hormony mají zase vliv na jinou část našeho těla.

Jakým způsobem můžeme pomoct?
Všechny předepsané léky od lékaře by měl pacient stále
užívat.
Z přípravků PowerMatrix, jelikož se to týká mozku, začínat
PREPARÁTY užívat Cerebrum. Začneme od Cerebrum bez čísla,
Cerebrum1, Cerebrum2, Cerebrum3.

Cerebrum bez čísla
Cerebrum1
Cerebrum2
Cerebrum3
Osteo
Selen
Angel
Nephra
Visum
Adrenalis

2 až 3 střiky do každé nosní dírky.
3 až 4x denně
My tuto nemoc neléčíme.
Můžeme pouze snížit riziko druhotných nemocí a zlepšit
kvalitu života, ulevit mu od bolesti a snížit některé příznaky.
Tím pádem nebude u něj recidiva a nebudou se mu
zvyšovat dávky léků. Do těla nebude dostávat
větší a větší přísun hormonů.
Zastavit poškození nervových vláken je velice složité.
My můžeme pouze zlepšit kvalitu života.
Protože jsou napadeny i orgány, je potřeba používat
kromě Cerebrum také Osteo, protože dochází
k úbytku tkáně.
Selen a Angel (napadení kůže).
Nephra (čištění jater)
Visum (jako prevence proti šedému zákalu)
Adrenalis (hrozí poškození nadledvinek)

PARKINSONOVA NEMOC
Onemocnění především středního a staršího věku. Dochází
k degenerativnímu postižení buněk bazálních ganglií v
mozku. Je narušeno vytváření nervového přenašeče
Dopaminu. Vývoj příznaků je plíživý.
Nejčastěji jsou tímto onemocněním postiženi ti lidé, kteří
měli úraz mozku, ať už zánět, nádor nebo úraz.

Příčinou onemocnění je nedostatečná reprodukce hormonu
Dopaminu. Parkinsonova nemoc postihuje mozkové
systémy ovlivňující automatické pohyby, svalové napětí
a koordinaci pohybů. Pokud není v organismu
zastoupen v dostatečném množství,
začínají charakteristické příznaky, jako je třes rukou.
Nemoc se pomalu rozvíjí a stejně jako u Alzheimerovy
nemoci se poškozují nervová vlákna.

Pokud má člověk nedostatek Dopaminu,
má problém s chůzí.
Tato nemoc se z hlediska lékařského bere jako
nevyléčitelná.
My můžeme jen ulehčit její průběh.

Jak můžeme pomoci …………….
Z přípravků PowerMatrix, jelikož se to týká mozku,
začínat užívat Cerebrum. Začneme od Cerebrum bez
čísla, Cerebrum1, Cerebrum2, Cerebrum3.
2 až 3 střiky do každé nosní dírky.
PREPARÁTY 3 až 4x denně

Cerebrum bez čísla
Před tím, než pacient užije léky doporučené od
Cerebrum1 lékaře, si stříkne Cerebrum1
Cerebrum2
Cerebrum3 Můžeme zlepšit kvalitu života, ne vyléčit nemoc.

Léčení autoimunních nemocí je dlouhodobá záležitost.
3 až 6 měsíců trvá doba, která je potřebná pro to,
aby změna byla viditelná. Doba může být kratší. Všechno záleží na
tom, jek je baterka člověka nabitá. Pokud je vybitá, tělo je potřeba
nejdříve vyčistit a baterku dobít.
Jedná se zde také o poškození centrálního nervového systému.

ALZHEIMEROVA NEMOC
Nejtěžší onemocnění mozku.
Mozková tkáň se začíná zmenšovat. A protože každá buňka
má významnou funkci v organismu, má to samozřejmě
nějaký dopad na funkci celého těla.
Rizikovým faktorem jsou ženy, protože onemocnění je
spojeno se snížením hladiny hormonů.
Není ještě zmapované, co je příčinou tohoto onemocnění.
ZDRAVÝ MOZEK

ZASAŽENÍ MOZKU
ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ

Prvním příznakem tohoto onemocnění je ztráta
krátkodobé paměti; co se stalo v přítomném okamžiku.

Jestliže bere jako prevenci zdravý člověk
Cerebrum1, stejně se mu zlepší krátkodobá
paměť. Líp spí. Minimálně 3 měsíce trvá
doba, než se ukáže nějaký výsledek.

PREPARÁTY

Cerebrum bez čísla
Cerebrum1
Cerebrum2
Cerebrum3

Jak můžeme pomoci ….
Z přípravků PowerMatrix, jelikož se to týká
mozku, začínat užívat Cerebrum. Začneme od
Cerebrum bez čísla (obnovuje poškozená
vlákna), Cerebrum1 (dává povel našemu mozku,
aby spustil proces syntézy našeho vlastního
hormonu Dopaminu), Cerebrum2 (dává povel
našemu mozku, aby spustil proces syntézy
našeho vlastního hormonu Melotaninu),
Cerebrum3 (dává povel našemu mozku, aby
spustil proces našeho růstového hormonu).
2 až 3 střiky do každé nosní dírky.
3 až 4x denně

Cerebrum
Hepar
Nephra
Thymon2
Selen
Thyroidea
Visum
Pancreas
Relictum
Thymon1
Angel
Ovarium

ONEMOCNĚNÍ PRVNÍHO TYPU
Slinivka břišní se nachází pod žaludkem, váží
kolem 150 až 200 gramů a mimo produkce
inzulínu má v organismu ještě další funkce.
Na povrchu sliznice se nacházejí tzv.
Langerhansovy ostrůvky. Máme jich na celý náš
život zhruba milion.
Cukrovka prvního typu je autoimunní
onemocnění. Znamená to, že náš imunitní
systém začíná ničit beta buňky (které jsou
součástí Langerhansových ostrůvků).
Až do té doby, kdy se člověku nezvýší hladina
cukru v krvi, vůbec nedostatek inzulinu necítí.
Tato nemoc postihuje již děti od malého věku.

Ve věku dospívání se potřeba inzulinu zvyšuje.
AUTOIMUNNÍ PROCES JE VŽDY PLÍŽIVÝ.
Počátek onemocnění tedy můžeme stanovit
na období před 5 až 10 let pozpátku.
Když se stanoví diagnóza, cukr se zvyšuje do 20, 25 až
do 40 let. Někdy se stává, že se vůbec inzulin nemůže
zaměřit. To znamená, že u tohoto člověka zůstalo 5 až
10% beta buněk.
Jeho buňky už téměř neexistují.
V roce 1923 byl vynalezen inzulin, což znamená obrovskou podporu
pacientům s tímto onemocněním.
Cukrovka prvního typu znamená, že pacient nemá vlastní inzulin
a žádné preparáty mu nemohou normalizovat cukr.
U tohoto typu cukrovky je fenomén, kterému se říká medový měsíc.
Ze začátku cyklu se cukr zvyšuje, potom se stabilizuje
a tím pádem se hladina cukru vyrovnává.
Když se to stane u dítěte, rodiče se uspokojí, že se situace vrátila
do normálu. Ale je to o tom, že nějaké buňky zůstaly
(v Langenhansových ostrůvkách a cca za jeden až dva měsíce,
kdy se vyčerpá inzulin, cukr se pak rapidně zvýší.

U prvního typu cukrovky, hlavně u dětí, se nesmí inzulin snížit.
Stejně děti mají 1, 2 až 3 jednotky.

Protože se jedná o autoimunní onemocnění, imunitní systém
se chová k beta buňkám jako k cizím. A je pravidlo, že imunitní
systém napadá i jiné orgány, například štítnou žlázu. Zhruba
po pěti letech se začínají hlásit první příznaky selhání ledvin,
poškození celé kapilární soustavy – oči, ledviny, nohy.
V případě dětí nebo dospívajících platí, že čím dříve onemocní,
tím dříve se projeví poškození na očích a ledvinách.
Norma cukru se uvádí v jednotkách 6 až 8
U dospívajících se může zvýšit hladina cukru až na 14 až 16
jednotek (jako normální).
Čím dříve člověk onemocní, tím těžší bude průběh nemoci.
Malé dítě má totiž méně uzpůsobený, méně vyvinutý imunitní
systém a jeho organismus jinak bude reagovat.

CUKROVKA PRVNÍHO TYPU
Nesmí se snižovat dávky inzulinu.

PREPARÁTY

Cerebrum
Hepar
Nephra
Thymon2
Selen
Thyroidea
Visum
Pancreas
Relictum
Thymon1
Angel
Ovarium

Jak můžeme pomoci ….
Můžeme podstatným způsobem zabránit tomu,
aby se rozvinuly druhotné nemoci.
Začneme od Cerebrum bez čísla (proti globální
dysfunkci mozku).
Játra zpracovávají aceton (Hepar)
Thymon2 je preparát na autoimunní
onemocnění.
Bere se 1 měsíc a pak se užívá Thymon1.
Ovarium u dívek v první polovině cyklu,
2 až 3 kapky jen ráno.

PŘI DRUHÉM TYPU CUKROVKY
není lidský organismus schopen udržet koncentraci krevního
cukru v krvi v normálních mezích. Výsledkem je vyšší
koncentrace glukózy v krvi, jelikož tělo ještě má inzulin,
který hladinu cukru v krvi snižuje, ale je ho málo, není kvalitní.
Pokud tento stav trvá neléčen řadu let, může vést k poškození
některých tkání.
Někdo tvrdí, že hladina cukru má být 6.
Všeobecně ale je málo známé, že v prstu
je 6, v hlavě 4 a v nohách 3.
Jestliže hladinu snížíte ještě níž, mozek
pracuje na uhlovodanech, stejně tak
nervová tkáň v nohách, ledvinách
nebo srdci. Není tedy potřeba začínat
silnými léky.
U cukrovky druhého typu především,
zvláště pokud předtím trpěl člověk
hypertenzí, velice rychle se začíná
rozvíjet retinopatie.

U cukrovky druhého typu je tedy relativní nedostatek inzulinu.
Tím pádem je snížená citlivost tkání na inzulin.

Inzulin sám o sobě není jen hormon, regulující jen cukr v krvi,
protože inzulin je potřebný i pro dospívání. Pro imunitní
systém, komunikuje i s ostatními hormony v těle, a hlavně je
spojen s růstovým hormonem. Proto pokud děti onemocní
cukrovkou v raném dětství, mají zpožděný růst.
CUKROVKA DRUHÉHO TYPU začíná většinou u obezity.
I při stárnutí bývá zmenšená produkce inzulinu.
Příčiny cukrovky mohou být i genetického původu.
Pokud má člověk postavu typu ,,jablko“ a navíc pět až deset let
před zjištěním cukrovky byla hypertenze, je rovněž velký
předpoklad onemocnění.
Je důležité správně vyvážit stravování – dodržet program
28denní systém stravy. Při jeho dodržování v rozsahu
pěti let se znormalizuje cukr v krvi a onemocnění
zmizí.
Problém cukrovky začíná v játrech,
která jsou ztučnělá. Hypertenze je narušení
tolerantnosti inzulinu.
Slinivka díky velkému množství uhlovodanů
přestává vyrábět inzulin do snídaně nebo
produkuje tzv. defektní inzulin.
Při konzumaci nezdravých jídel a vlivem
špatného životního stylu začínají játra
skladovat více tuků a tím pádem se glukóza
zvyšuje ještě více.

S onemocněním druhého typu je důležité Relictum.
A začít dodržováním 28denního programu.
U lidí, jejichž věk překročil 50 let
a hladina cukru dosahuje ráno do 9 jednotek,
jde o problém jater.
Při dodržování 28denního programu
klesne hladina cukru od 0 do 3,5.
Cukrovka nezmizela, ale organismus je v šoku z nedostatku
sladkostí a hamburgerů. Za 4 dny začne slinivka produkovat
přirozený inzulin. Ten začíná zpracovávat glukózu, posílá ji do
jater, normalizuje se cholesterol. Podmínkou je standardní
tlak. A tak cukr nemá být vyšší než 2 až 3 milimoly.
Znamená to ráno 7 a večer devět jednotek.
Hladina cukru by neměla stoupnout přes deset jednotek.
Vyšší jednotky než 10 okamžitě poškozují ledviny (neustálé
běhání na toaletu). Udržováním správné hladiny cukru budou
játra správně fungovat, tuk se nebude usazovat v těle
a organismus se sám postará o vytváření glukózy.
Poznámka: léky cukr nikdy v těle nesníží, ale působí
na slinivku toxicky. Slinivku tedy léky rozdráždí
a ona vyrobí vlastní inzulin, který ještě ve slinivce zůstal.

Je tedy otázka, co je lepší, zdali léky
nebo vlastní inzulin?

PŘI DRUHÉM TYPU CUKROVKY
Se onemocnění rozvíjí mnohem rychleji než u prvního typu
cukrovky. Po padesátém roku života se mění cévy.
Organismus rychleji stárne, přichází klimakterium nejenom
u žen, ale i u mužů, a toto všechno proces ještě urychluje.
Měření hladiny cukru v krvi je důležité měřit
glukometrem minimálně po dobu jednoho měsíce,
vždycky dvě hodiny po jídle,
abychom zjistili, které potraviny cukr v krvi
zvyšují a tyto potraviny pak z jídelníčku
vyloučit.

Samozřejmě je důležité vést taky aktivní život.
Ráno ihned po probuzení půl sklenice Relictum
Následuje Selen a Angel
Inzulin se začne produkovat sám
Ovšem pokud má člověk víc let vysoký tlak, inzulin už se
nevytvoří sám (chorobné zvýšení krevního tlaku nad 120/80
může být podle příčin primárně (vzniká hypertonická nemoc,
běžně označována názvem vysoký krevní tlak), nebo
sekundární, druhotné (vzniká sekundární hypertenze jako
následek onemocnění jiných orgánů, například ledvin,
nadledvin apod.).
Nevyjde ze sliznice slinivky do té doby, než se napijete vody.
od tohoto okamžiku. Tedy pozřením Relictum,
Selen a Angel vznikají mikroelementy a inzulin
se opět začíná vytvářet cca jedna jednotka/hod.
1 jednotka inzulinu sníží cukr
na cca 3,5 milimol. Byl 9 a nyní máme 5,5.
Pokračuje Hepar
Cholen po 5 kapkách
Pancreas 5 až 10 kapek
Snídaně
a zhruba za dvě hodiny zjistíte stav.
Hranice 7-8 je skvělá.

RETINOPATIE
Jestliže má pacient stav cukru do 5, mohou praskat žilky
v očích. Tento stav může vést až k mrtvici či infarktu.
V pokusu dělaném na sportovcích po fitness byla u sportovců
naměřená hladina cukru 4,5. To znamená zvýšení nebezpečí
infarktu o 70%.
Proto platí rada pro diabetiky vykonávat jakýkoli tělesný
pohyb až 40 minut po jídle. Potom za hodinu, ne déle, hlavně
pokud pacient pobírá léky, je potřeba snít ještě například půl
jablka.
Při vykonávání práce je zapotřebí pravidelně v rozmezí cca
hodiny odpočívat. Vůbec se nedoporučuje dlouhodobé
naklánění se při práci kvůli odchlípnuté sítnici.
GLUKOTOXIKACE začíná při stavu více než 14.
Trpí pak cévy v nohách a nervová zakončení. Hlavně se to
projevuje u kuřáků, proto je doporučeno přestat kouřit.
Tlak by měl být 130-140/80, abychom se vyhnuli ledvinovému
selhání.

DIABETICKÁ NOHA
U cukrovky druhého typu bývá poškozená nejen kůže,
ale i tuková tkáň, svalstvo, kosti, cévy, nervy.
Tím pádem se infekce velice rychle šíří (gangréna).
Velmi se doporučuje být obezřetný a nechodit naboso kvůli
infekci.
PREVENCE
Vyloučení všech živočišných tuků, více ovoce, zeleniny, bílé
maso, ryby.
Cerebrum
Cerebrum1
Cerebrum2
Cerebrum3
Visum
Cardin
Coronar
Hepar
P1, P2 (pokud je nestálý tlak)
Pancreas
Cholen
Nephra
Relictum, Selen, Angel
Pravidelné měření cukru a udržovat v rozmezí 6 až 10

Je zhruba 200 hypotéz, proč rakovina vzniká
Dědičná dispozice
Radioaktivita
Karcinogenní látky
Virus – genetická dispozice
Následky chronických onemocnění
Ostatní ……….
Nejdůležitější ze všeho je, dát důraz na prevenci, aby
k onemocnění vůbec nedošlo. Aby imunitní systém zachytil
ji na úrovni buněk rozvíjející se patologie.
Nádor se formuje velice dlouho přes endokrinní
a imunitní systém, přes genetické bariéry.
Aby vůbec onemocnění mohlo vzniknout, musí překonat
deset genetických programů. Například leukocyty,
které ruší buňky s narušenou informací. Takže v první řadě
vznikají buňky s nesprávnou informací. Aby vznikla mutace
v buňkách, jelikož v nich se usazují těžké kovy, toxiny
z nezdravých potravin, důsledky očkování atd.
Ne všechny zmutované buňky jsou škodlivé.
Některé pouze náš systém ,,trénují“.
Systém neustále selektuje vlastní vytřiďuje, co je pro něho
vlastní nebo naopak cizorodé.

NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ V ČÍSLECH
NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ JSOU 2. NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU ÚMRTÍ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY
KAŽDÝ TŘETÍ OBYVATEL V ČR ONEMOCNÍ ZHOUBNÝM NÁDOREM, KAŽDÝ ČTVRTÝ NA NĚJ UMÍRÁ
KAŽDOROČNĚ ONEMOCNÍ V ČR TÉMĚŘ 73 000 LIDÍ
KAŽDÝ ROK ZEMŘE V ČR PŘES 27 000 LIDÍ
KAŽDÝCH 20 MINUT UMÍRÁ V NAŠÍ ZEMI JEDEN ČLOVĚK NA NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ

KAŽDÝCH 8 MINUT PŘIBUDE 1 NOVÝ ONKOLOGICKÝ PACIENT

Všichni jsme součástí vesmíru, ve kterém se
pohybuje obrovské množství elementárních
částic, které se nazývají alfa, beta a gama záření.
Ať jsme kdekoli, toto záření skrze nás prochází.
Alfa skrze list papíru neprojde.
U člověka projde pouze kůží. Například RADON je také alfa
záření. Zvenku nám neuškodí. Pokud ho však budeme dýchat,
protože radon je zemní plyn, dostane se do organismu a
poškozuje sliznici, nejvíc plíce. Jestliže člověk k tomu navíc
ještě kouří, může tady jít o příčinu nádoru plic.

BETA ZÁŘENÍ už proniká několik milimetrů do úrovně tukové
tkáně.
Nejhorší je GAMA ZÁŘENÍ záření, které proniká skrz na skrz
a dokáže ho zastavit jenom beton o tloušťce asi 1 metr.

Dál nás ovlivňují radioaktivní elementy, které se
nacházejí uvnitř v zemi. Mezi dlouho působící
patří uran. Střední délku působení prezentuje
třeba draslík, který také obsahuje radioaktivní
látku. Uhlík nebo fosfor jsou přírodní
radioaktivní látky.
Radiace se nachází téměř všude okolo nás. Koloběhem
v přírodě se dostane všude: radiace je v zemi,
dostane se do vody, voda se vypaří a spadá zase dolů.
Radioaktivní látky obsahuje především mořská voda. Nejvíc
těchto látek se nachází na jeho dně. Tam se nachází tzv.
těžká voda.
Ryby, žijící na dně moře, třeba kambala, rejnok, krab, humr
Mají v sobě víc radioaktivních látek než ryby, plavoucí pod
hladinou vody.

V horách je nejvíce zastoupené radioaktivní záření.
Tělo se záření částečně zbaví přes moč nebo pot.
Čím lepší máme látkovou výměnu, tím rychleji se můžeme
zbavit radiových látek (izotopů).
Draslík se usazuje nejvíc v nervové soustavě, potom ve
svalech. Uran, rádium, stroncium se usazují v kostních tkáních.

Draslík se usazuje nejvíc v nervové soustavě a ve svalech.
Uran, rádium, stroncium se usazují v kostních tkáních, mozku,
pohlavních žlázách atd. Tyto usazeniny mohou výrazně snížit
leukocyty, naše bílé krvinky. To už je varování, že byla
narušena imunita organismu.
Hladina leukocytů by se měla pohybovat v rozmezí 4,5 až 9.
Jestliže ukazatel je méně než 4, je pravděpodobné nějaké
zdravotní riziko.
Lidé, žijící ve městech, mají hladinu leukocytů mnohem víc
sníženou než lidé, žijící na vesnici.

ČERVENÉ KRVINKY

BÍLÉ KRVINKY

Všechny tyto radioaktivní izotopy nemohou cirkulovat
v organismu. Cirkulují v krvi jako kolonie, jako shluky.
Tímto způsobem se mohou přiblížit do každého orgánu.

Kyseliny nukleové ( RNK a DNK )
Naše tělo se skládá z několika milionů buněk, jejichž
životnost je průměrně dva roky. Ale dříve než buňka zahyne,
množí se, znovu se vytváří, tzn. reprodukuje se. Během
každé reprodukce prochází buňka průběžně nějakou
změnou. Tyto tzv. deformované (degenerované) buňky a
zpomalení regenerace způsobují stárnutí. Dr. Benjamin S.
Frank, autor knihy "Terapie stárnutí a degenerativních
chorob kyselinou nukleovou" došel k závěru, že
degenerované buňky je možné omladit, jestliže dodáme
organizmu některé látky, např. kyselinu nukleovou, které
bezprostředně "živí" buňky. RNK a DNK (anglická zkratka:
RNA a DNA), to jsou kyseliny nukleové našeho organismu.
DNK je chemickým ohništěm tvorby buněk, RNK posílá
molekuly k budování buněk. Pokud ale DNK nedá pokyny
RNK, zastaví se budování buněk a zastaví se i život. Jestliže
ale pomůžeme tomu, aby buňky dostaly dostatečné
množství kyseliny nukleové, pak se kdokoliv může cítit a
vypadat podstatně mladší, než je jeho věk. Organizmus je
sice schopen produkovat vlastní kyseliny nukleové,
ale ty se podle dr. Franka zase rychle rozpadají na méně
důležité sloučeniny, proto, pokud chceme zpomalit proces
stárnutí, musíme zajistit doplnění kyseliny nukleové z
vnějších zdrojů. K tomu potřebujeme denně 1 1,5 mg
kyseliny nukleové. Potravinou, bohatou na kyselinu
nukleovou jsou např. pšeničné klíčky, otruby, ovesné vločky,
špenát, chřest, houby, cibule, ryby a kuřecí játra. Ale ne
každý a ne vždy může konzumovat takováto jídla. Proto
může být velkou pomocí pro náš organizmus, jestliže
doplníme naši potravu dávkami RNK a DNK. Ani dr. Frank
nedokázal odhalit tajemství věčného života, ale dostal se k
němu o krok blíže. Totiž po jedno-dvouměsíčním užívání RNK
a DNK můžeme zjistit příznivé změny. Naše kůže vypadá
zdravější, růžovější, mladší. Všeobecně se cítíme lépe,
zvyšuje se energie člověka. Sportovci jsou schopni většího
výkonu a rychleji si odpočinou po závodech. Zesílí se
imunitní systém a máme lepší předpoklady pro to, že
předejdeme chronickým onemocněním.

KOSMICKÉ ZÁŘENÍ

Kosmické záření nebo také kosmické paprsky jsou
vysokoenergetické částice dopadající na Zemi z kosmického
prostoru. Země je pohlcuje, díky čemuž je možný život na
planetě. Část tohoto záření se nám dostane ale do organismu
a spojí se s vodou. S lehkou vodou. Tato voda spolu se
zatížením kosmického záření vyvolá v těle chemickou reakci.
Štěpením vody vzniká okysličení = peroxid vodíku.
Místo H2O vznikne H2O2.

PEROXID VODÍKU

Kyseliny nukleové ( RNK a DNK )
Naše tělo se skládá z několika milionů buněk, jejichž
životnost je průměrně dva roky. Ale dříve než buňka zahyne,
množí se, znovu se vytváří, tzn. reprodukuje se. Během
každé reprodukce prochází buňka průběžně nějakou
změnou. Tyto tzv. deformované (degenerované) buňky a
zpomalení regenerace způsobují stárnutí. Dr. Benjamin S.
Frank, autor knihy "Terapie stárnutí a degenerativních
chorob kyselinou nukleovou" došel k závěru, že
degenerované buňky je možné omladit, jestliže dodáme
organizmu některé látky, např. kyselinu nukleovou, které
bezprostředně "živí" buňky. RNK a DNK (anglická zkratka:
RNA a DNA), to jsou kyseliny nukleové našeho organismu.
DNK je chemickým ohništěm tvorby buněk, RNK posílá
molekuly k budování buněk. Pokud ale DNK nedá pokyny
RNK, zastaví se budování buněk a zastaví se i život. Jestliže
ale pomůžeme tomu, aby buňky dostaly dostatečné
množství kyseliny nukleové, pak se kdokoliv může cítit a
vypadat podstatně mladší, než je jeho věk. Organizmus je
sice schopen produkovat vlastní kyseliny nukleové,
ale ty se podle dr. Franka zase rychle rozpadají na méně
důležité sloučeniny, proto, pokud chceme zpomalit proces
stárnutí, musíme zajistit doplnění kyseliny nukleové z
vnějších zdrojů.

K tomu potřebujeme denně 1 1,5 mg kyseliny nukleové.
Potravinou, bohatou na kyselinu nukleovou jsou např.
pšeničné klíčky, otruby, ovesné vločky, špenát, chřest,
houby, cibule, ryby a kuřecí játra. Ale ne každý a ne vždy
může konzumovat takováto jídla. Proto může být velkou
pomocí pro náš organizmus, jestliže doplníme naši potravu
dávkami RNK a DNK. Ani dr. Frank nedokázal odhalit
tajemství věčného života, ale dostal se k němu o krok blíže.
Totiž po jedno-dvouměsíčním užívání RNK a DNK můžeme
zjistit příznivé změny. Naše kůže vypadá zdravější, růžovější,
mladší. Všeobecně se cítíme lépe, zvyšuje se energie člověka.
Sportovci jsou schopni většího výkonu a rychleji si odpočinou
po závodech. Zesílí se imunitní systém a máme lepší
předpoklady pro to, že předejdeme chronickým
onemocněním.

Peroxid vodíku je silné okysličovadlo, poškozující
naše buňky na úrovni bílkovin.
Proto je radioaktivní záření jedno
z nejnebezpečnějších vlivů při vzniku nádorových
onemocnění. Jestliže je poškození
na úrovni RNK a DNK, začínají se hromadit patologie,
jako například nespecifické infekční onemocnění,
které probíhá bez teploty.

Proto fyzikové dospěli k názoru,
že základní

mechanismus
vzniku onkologie
je změna z naší lehké vody
na tzv. těžkou vodu.

L E H K Á

V O D A

T Ě Ž K Á

V O D A

Těžká voda má docela jiné vlastnosti než lehká voda.
Příčinou vzniku těžké vody je právě negativní záření všeho
druhu. Mění molekuly lehké vody na molekuly těžké vody. K
tomu samozřejmě přispívají i nezdravé potraviny, ale i voda,
kterou pijeme, obsahuje částečně toto deuterium (těžkou
vodu).
JAKÝ MÁ VLIV TĚŽKÁ VODA NA ORGANISMUS?
Začne na sebe vázat lehkou vodu.
Když laboratorně testovali na zvířatech, kterým podávali
pouze těžkou vodu, měly velkou potřebu pít.
Prováděly se i pokusy se semínky rostlin, které se namáčely
v těžké vodě, kde nedošlo k procesu klíčení.

Z D R A V Á

B U Ň K A

Ryby ponořené do těžké vody začínaly umírat.
Ponořením do lehké vody se záhy zase vzpamatovaly.
Znamená to tedy, že těžká

životní sílu.

voda nám ubírá

VZNIK NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

ZDRAVÁ BUŇKA

RAKOVINOVÁ BUŇKA

ZHOUBNÝ NÁDOR
(MALIGNÍ)

ZHOUBNÝ NÁDOR
Rakovinová buňka je větší, než buňka zdravá.
Z počátku vývoje má každá rakovinová buňka tendenci
se schovávat. Obalí se membránou, která je úplně
stejná jako u zdravé buňky. Je to velice sofistikovaný systém,
který se chce začlenit do organismu.
Jestliže dostane do sebe více než 50% těžké vody,
umožní se její zrychlený růst a nádor měn dosavadní formu
života. Začíná fungovat jako samostatný útvar, a začíná ještě
více přitahovat těžkou vodu.
Jestliže se u člověka objeví jakýkoliv nádor,
v samém počátku je potřeba tento tvar odstranit.
Rozdíl mezi zhoubným a nezhoubným nádorem je obal,
ve kterém je obalen nezhoubný nádor.
Ten obal neproroste.
PREVENCE
Snížit záření neutronů
Očištění těla, detoxikace je další část programu očištění.
Zmenšit příjem těžké vody
Obohatit náš organismus chemickými prvky, schopnými
zachytit proud neutronů.

Správná výživa

Maso bychom měli konzumovat pouze z mladých zvířat,
než je zasaženou těžkou vodou. Žádná instantní jídla,
chemicky konzervovaná.
Změnit stravovací návyky.
Jíst více ovoce, zeleniny, bílé maso, tmavé pečivo.
Lehké vody bychom měli vypít 0,5 litru denně.

NÁVOD NA PŘÍPRAVU LEHKÉ VODY
FILTROVANOU VODU NECHÁME ZMRAZIT A PAK JI
NECHÁME POSTUPNĚ ROZTÁT V CHLADNIČCE.
ZHRUBA 1/5 TÉTO TEKUTINY VE FORMĚ LEDU JE PRÁVĚ
TĚŽKÁ VODA. TENTO ZBYTEK LEDU TEDY VYHODÍME A
OSTATNÍ TEKUTINU POPÍJÍME CELÝ DEN.
TÍM PÁDEM VYLOUČÍME PITÍ OSTATNÍ VODY,
PŘEDEVŠÍM BALENÉ.

Salutem
Decoris
Lor
Visum
Relictum
Angel
Selen

Salutem, Decoris, Lor a Visum mimo to, že mají energetickou
způsobilost, vytvářejí v nás struktury vody a samy o sobě
začínají odstraňovat elektrony .
A tato strukturovaná voda, kterou spoluvytvářejí tyto 4
preparáty funguje jako prevence před neutrony a zabraňuje
formování těžké vody.
Salutem působí celkově. Je to univerzální preparát.
Můžete ho použít na inhalaci, obklady,
klystýr nebo užívat vnitřně.
Lor prevence na vše, co se týká oblasti hrtanu, hltanu, uší, nosu
Visum na prevenci nádorového onemocnění očí
Decoris na rakovinu kůže.
V boji proti onkologickému onemocnění je stěžejní Relictum.
Ten má v sobě makro i mikro elementy v obrovském množství.
Tyto elementy se nacházejí i v zelenině a ovoci.

Proč dochází ke zhoršení zdravotního stavu
při užívání preparátů POWERMATRIX?
Například začínají slzet oči, tvořit se hnisavá ložiska nebo
se objeví ekzém…. Je to odpověď imunitního systému,
který chce škodliviny dostat z těla ven. Jestliže takové
symptomy nastanou, přestaneme na dva až tři dny přípravek
používat. Organismus nestíhá zpracovat všechny toxiny ven
z těla. Co se týká očí, můžeme vzít rozředěné Relictum
a oči otírat nebo přikládat obklady.
I na kůži přestat používat Decoris a přiložit Relictum.
Jakmile se situace zmírní, můžeme preparát opět začít
používat.

Proces nádorového onemocnění je velmi složitý.
Velice těžce se vrací zpět na úroveň zdravé buňky.
Je to samostatný orgán, který sám začne regulovat svoji
činnost. Přeprogramovává cévní systém, krevní řečiště,
reguluje příjem i výdej hormonů a hlavně pohlcuje veškerou
vitalitu, kterou tělo má.
Při onkologii se dávky preparátů zvyšují.
Například Relictum: jestliže normálně ho ředíme na 5 litrů,
při léčbě onkologických onemocnění je potřeba
ho ředit na dva až tři litry.
Selen je rovněž nezastupitelný, protože nádor sbírá
selen z celého organismu a tělu se nedostává.
My potřebujeme vyrovnat ten deficit aby tělo mělo dostatek
energie a síly, dostatek výživy na to, aby mobilizovalo zdravý
zbytek organismu.
Zlepšení nemoci se nazývá remise.
Aby nevznikla recidiva, aby se nemoc nevrátila zpět,
je potřeba úzkostlivě pečovat o svůj organismus minimálně
deset let. Teprve potom je vyhráno.
Při onkologických onemocnění nedoporučujeme ani Cardin, ani Coronar.
Protože nádor je samostatný organismus.
Ne orgán, ale organismus, který se sám vyživuje.
Proto není zapotřebí dávat mu ještě větší sílu.
Cardin a Coronar působí na dobré prokrvení tkání.
Stejné platí pro Cerebrum3 – hormon růstu.

ŽÁDNÝ PREPARÁT NEBUDE FUNGOVAT SÁM O SOBĚ.
ORGÁNY JSOU PROPOJENY VÁJEMNĚ MEZI SEBOU.
VŽDY JE POTŘEBA ZAČÍT DETOXIKACÍ.
TĚLO SE MUSÍ VYČISTIT A DÁT BUŇKÁM ENERGII K PROCESU SAMOREGULACE, ABY SE VRÁTILY
ZPÁTKY DO STÁDIA ZDRAVÍ.

JAK DLOUHO KAPIČKY UŽÍVAT?

120 DNÍ

TRVÁ ZHARMONIZOVÁNÍ ORGANISMU.

NA KAŽDÉHO ČLOVĚKA BUDOU PRODUKTY PŮSOBIT JINAK, PODLE STUPNĚ ZATÍŽENÍ
ORGANISMU A VZHLEDEM K ZÁVAŽNOSTI DISHARMONIE.

INFORMACE OBSAŽENÉ V TOMTO DOKUMENTU SLOUŽÍ
PRO REFERENČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ÚČELY.
NEJSOU URČENY JAKO NÁHRADA ZA DOPORUČENÍ KVALIFIKOVANOU LÉKAŘSKOU PÉČI.
POWERMATRIX NEDOPORUČUJE A NEOBHAJUJE OSOBNÍ DIAGNÓZU A LÉČBU
V ŽÁDNÉM ROZSAHU.
V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE ZDRAVOTNÍ STAV,

KTERÝ VYŽADUJE ZDRAVOTNÍ VYŠETŘENÍ A LÉČENÍ,
JE DŮLEŽITÉ, ABYSTE NAVŠTÍVILI LÉKAŘE.
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