Peptid készítmények adagolása
A leírásban szereplő mennyiség, az egyénenként változó tünetek és elváltozásoktól függően
változhat. Mindenképp kérje szaktanácsadónk segítségét.
Folyékony PK Peptid Komplex Citomax peptidek adagolása
Fokozatosan napról napra növelve a cseppek számát,
1. nap - cseppentés
2. nap - 2 cseppentés
3. nap - 3 cseppentés
4. nap - 4 cseppentés
5. nap - 5 cseppentés
6. nap - 6 cseppentés
7. nap - 7 cseppentés
8. nap - 8 cseppentés
Az 1. héten 4–6–8 cseppentésig kell növelni az adagot, a betegség elváltozásának súlyosságától
függően. Megelőzés, karbantartás esetén elegendő napi 3-4 cseppentést alkalmazni.
A 2. hét minden napján folytatni a 4-6-8 cseppentést.
A 3. héten pedig napról napra csökkenteni a cseppek számát 4-6-8-ról 1-re.
Az 4. héten elölről kezdeni ezt a három hetes ciklust.
A teljes peptid terápia 3 hónap körüli időszak, 4-5 x 3 hetes ciklus.
A cseppentés mennyiségétől függően 2-3 üveg PK készítmény szükséges.
Egy cseppentés mérete az, amikor a csöppentő csőrét hozzáérintjük a bőrköz, és egy 4-5mm
átmérőjű lencse alakú vízcsepp szerű cseppet érünk el.
Lehet cseppenteni az egyik csuklóra, és aztán összedörzsölni a két kezünk csuklóit, amíg fel
nem szívódik.
Lehet cseppenteni a könyökhajlatra. És a másik kezünk csuklójával eldörzsölni, míg fel nem
szívódik.
Lehet a csuklóra cseppentés után, a nyak fül alatti részén eldörzsölni, míg fel nem szívódik.
PK04 és PK05 ízületre, és csontokra ható peptidek esetén lehet a problémás ízület környékére
csöpögtetni, és bemasszírozni. Más szervi kezelésnél is jó megoldás a szerv közelében lévő
vékonyabb bőrfelületre masszírozni.

A kapszulás Citomax és Citogen peptidek adagolása
Az orosz orvos professzorok javallása szerint, ha a PK cseppekkel nem
lehet elérni a kívánt javulást, vagy ha nincs olyan típusú PK készítmény,
csak akkor szükséges a Citomax kapszulás peptidek használata.
A betegség elváltozásának súlyosságától függően
napi 1-3 kapszuláig kell növelni az adagot.
Jó megoldás a három hetes PK kezelési ciklusok második hetében,
amikor folyamatosan egyforma mennyiségű cseppentést használunk,
bevenni a kapszulás peptideket, napi 1-1-2-3-2-1 (heti összesen 10)
kapszulát. Így ismételve a 6. ciklust az N60, hatvan szemes
készítménnyel.
Természetesen lehet napi egy kapszulát is szedni, a felhasználói visszajelzések alapján, lehet az is
eredményes.
A kapszulás peptidek szedése előtt javasolt egy alapos béltisztító terápia, ami megnöveli az
emésztőrendszer tápanyag felszívódási képességét. Ellenkező esetben a kapszulák peptid tartalma
nem érvényesül megfelelően, és nem szívódik fel, és így nem érhető el a kívánt eredmény.
A Citogen kapszulás peptidek nagyobb dózist tartalmaznak mint a PK cseppek. Alkalmazhatóak a
PK cseppek helyett, ha indokolja a betegség súlyossága a nagyobb adagolási dózist, vagy ha nincs
arra a szerve célzott PK készítmény.
A Citogen kapszulás peptidek szedése előtt is javasolt egy alapos béltisztító terápia, a megfelelő
hatásfok elérése végett.
A betegség súlyossága, és a visszaesés előfordulása indokolhatja a 3 hónapos terápia megismétlését,
egy hónap kihagyással. Ezt követően csak 6 hónap szüneteltetés után ismételhető meg a 3 hónapos
terápia.
Ez az impulzus dozírozás azért hatékony, mert a szervezet kevésbé szokik hozzá a külső
segítséghez, az impulzus szerűen megnövelt dózis viszont erőteljes motivációt ad a telomer
végződések regenerálásához, és a beteg, gyengén működő szerv sejtek lecseréléséhez.
Mivel a peptidek a szerv sejtek lecserélődését motiválják, ez a hatásmechanizmusuk, az új
egészséges szerv sejtek fejlődéséhez elengedhetetlen a megfelelő méregtelenítés, és a megfelelő
alapanyagok tápanyagok bevitele.
Ezért fis fontos minden peptid terápiát egy alapos béltisztítással, és az adott szerv
méregtelenítésével kezdeni. Erre fejlesztették ki a méregtelenítő teakeverékeket.
Ezért fontos a jó minőségű organikus táplálék kiegészítők használata. Erre fejlesztették ki a
szervenként célzott étrend kiegészítőket.
A szintetikusan előállított étrend kiegészítők bár olcsónak tűnnek, de a szervezet csak kis (20-30%)
százalékát tudja belőle felhasználni, míg ezek az organikus növényi alapanyagokból előállított
készítmények nagy (80-90%) százalékát tudja felszívi, és hasznosítani.
A hasznosulási érték különbsége több mint a duplája, árban viszont nem kerül kétszer annyiba, mint
az olcsóbb szintetizált alternatíva!

Vioftan szemcseppek adagolása
VIOFTAN steril vizes sóoldatban lévő peptid bioregulátor komplex. A
VIOFTAN termékcsalád serkenti a szemben végbemenő önszabályozó
folyamatokat, így szünteti meg a problémákat kiváltó okokat.
Hatékony eszköz a szembetegségek megelőzéséhez, mint például
homályos látás, szaruhártya és retina degradáció, üvegtesti problémák,
rövidlátás, távollátás, makuladegeneráció (szemfenéki meszesedés),
stb.

VIOFTAN termékek használata:
Betegség esetén legalább 3x naponta 1-2 cseppet cseppenteni a kötőhártyazsákjába. Különösen
nehéz esetekben, akár 8-10x egy nap.
Ha több VIOFTAN-t használunk egyszerre ajánlott 5 percet várni a különböző VIOFTANOK
használata között.
Száraz szem szindróma és a szem fáradtság (számítógépes munka) esetén, akár óránként is lehet 1
cseppet cseppenteni.
2 cseppnél többet cseppenteni értelmetlen, mert az már biztosan kifolyik a kötőhártyazsákból.
Szemcseppet szobahőmérsékleten kell tartani, mert a túl hideg cseppek szemhéj görcsöt
okozhatnak.
Ügyeljen arra, hogy a pipetta hegyét ne érintse a szempilláival, hogy megakadályozzuk a termék
felülfertőzését vagy szennyeződését.
Kombinálható más szemészeti szerekkel (figyeljen az 5 perces időtartamokra).
A terápiák időtartama 2-3 hónap, amit évente 2-3 alkalommal érdemes ismételni.
VIOFTAN-t állatok kezelésére is lehet használni.

A szervóra figyelembevétele
12 fő szervünk van, melyekre a testünk regeneráló mechanizmusa kétóránként más-más
szervrendszerre fókuszál. és a maga idejében az éppen, aktuális legintenzívebben regenerálódó
szervünk birtokolja szinte az összes energiánkat.
Ezért hatásosabb az adott szerv ciklusának a legelején a peptidek bevitele.
Az alábbi táblázatok illusztrálják ezeket a ciklusokat:

1 és 3 óra között: A máj teljes erővel méregtelenít. Mellőzd az alkohol,
vagy más káros anyagok fogyasztását ebben az időszakban.
3-5 óra között: A tüdő aktív, elkezdődik a nap.
5-7 óra között: Vastagbél – A tisztulás és a székletürítés ideje.
7-9 óra között: A gyomor leginkább terhelhető időszaka, reggeli
elfogyasztása.
9-11 óra között: Lép, hasnyálmirigy – az idegrendszer teljesítőképessége
ekkor a legmagasabb.
11-13 óra között: Szív órája, ilyenkor jó sportolni, délben pedig ebédelni.
13-15 óra között: A vékonybél a legaktívabb, ekkor a legalkalmasabb
pihenni, mert ekkor történik az emésztés.
15-17 óra között: A húgyhólyag dolgozik, ezért fogyassz bőségesen cukorés alkoholmentes folyadékot.
17-19 óra között: A vese dolgozik, ezért ne terheljük mérgező
anyagokkal.
19-21 óra között: A keringés a legaktívabb, ilyenkor már nem szabad
étkezni, mert nem dolgozza fel a szervezetünk.
21-23 óra között: A Hármas melegítő időszakában fontos, hogy lepihenj
és elaludj.
23-1 óra között: Az epehólyag ideje, ilyenkor nehéz az epegörcsöt
csillapítani.
Vannak olyan emberek is, akik bioritmusa el van csúszva a táblázat ciklusaihoz képest, így aki
általában nagyon korán kelő, annak a ciklusa 1-2 órával előbbre jár, aki későn fekvő, későn kelő,
annak a ciklusa 1-2 órával későbbre jár. Ezt jó bekalkulálni mindenkinek, érzése szerint.

Kérjen szaktanácsot!
Sokkal eredményesebb és gyorsabb javulást hoz, ha tapasztalt szakemberrel beszéli meg a
legmegfelelőbb személyre szabott peptid terápiát.
Sok pénzt megtakaríthat, a precízen célzott megfelelő kezelést alkalmazásával.
QMR Műszeres Egészség Vizsgálat
Speciális QMR (Quantum Magnetic Resonance) NLS Diagnostic műszerrel precíz egészségi állapot
felméréssel, a leghatékonyabban célzott terápia állítható össze.

Ügyfélszolgálat: +36 30 6958550
Viber alkalmazással interneten ingyen hívható ez a szám
skype: callto://peptid.org

email: peptid@peptid.org

További információk weboldalunkon:
http://peptid.us
Megrendelő katalógus:

http://shop.peptid.us/
Peptid Shop

