
DETOXIFIEREA
DE

PRIMĂVARĂ

Liquid Clorophyll



DETOXIFIEREA INTERNĂ

Totalitatea proceselor care neutralizează, transformă și elimină
din organism substanțele nocive, străine de viață și sănătate
(așa numitele xenobiotice).



CUM «REUȘIM» SĂ ACUMULĂM
XENOBIOTICE?:

 Prin modul de viață și de alimentație nesănătos

 Datorită poluării mediului înconjurător (alimente, aer, apă,
care nu sunt de calitate).
 Consumul exagerat de medicamente de sinteză și antibiotice.

 Radiații, stress – generatoare de radicali liberi.

 Paraziți, viruși, bacterii, fungi.

 La nivel intern organismul produce diverse substanțe reziduale
prin procesele fiziologice și metabolice zilnice.



CUM PĂTRUND ÎN ORGANISM
SUBSTANȚELE NOCIVE?

 Prin inhalare,
 Ingestie,
 Injectare,
 Absorbție,
 Iradiere.



CARE SUNT CĂILE PRIN CARE ORGANISMUL
FACE DETOXIFIERE?

(Aceleași prin care organismul a și primit substanțele nocive):

 Calea respiratorie (nas, sinusuri, faringe, laringe, trahee, plămâni).
 Calea gastro-intestinală (stomac, ficat, vezică biliară, pancreas,

întregul tract intestinal).
 Calea urinară (rinichi, vezică urinară).
 Calea tegumentară (piele).
 Calea glandulară (glande sudoripare, sebacee, lacrimale)
 Calea limfatică (noduli limfatici, ganglioni).



În procesul de detoxifiere participă una sau mai multe
căi de detoxifiere în funcție de metoda aleasă.

Toate organele din corpul nostru sunt într-o strânsă
interdependență (dacă un organ nu funcționează cum trebuie,
mai devreme sau mai târziu produce un ecou negativ în alt organ.



COLONUL (Intestinul gros):

 Segmentul tubului digestiv cu rol important în eliminarea
substanțelor reziduale, dar și a unor produși metabolici aflați
în exces (exemplu: grăsimile)

 E extrem de important să funcționeze normal.
 Când funcția e perturbată, când stă prea mult încărcat

(constipația) se produce și o autointoxicare.



FICATUL

 Ficatul preia restul de toxine pe care colonul nu le-a eliminat,
și le elimină prin bilă.

Când fluxul bilei devine excesiv, aceasta se adună în duoden,
perturbă stomacul, având ca rezultat senzația de greață.
În mod normal, în ficat există anumite substanțe care se combină
cu substanțele toxice, se leagă de metalele grele și se elimină
prin bilă (ex. metionina).



LIMFA

 În corpul nostru toate substanțele și cele bune și cele rele,
circulă prin două feluri de lichide:

Ce trebuie să știm?

 Fiecare celulă din corpul nostru este scăldată de lichidul
interstițial, unde au loc tot felul de schimburi.
Aici sunt aduse de sânge substanțe bune și rele, sistemul limfatic
transportă și el substanțe bune (nutrienți, enzime, hormoni) dar
și toxine.

 sângele (lichidul roșu)
 limfa (sângele alb)

 Limfa are aceeași compoziție cu sângele dar nu conține
globule roșii.



 Când sistemul limfatic devine suprasaturat cu substanțe nocive
se creează o presiune ce se resimte în tot organismul:
 începe ca și o tensiune în mușchi
 oboseală ce devine durere musculară odată cu

creșterea presiunii
 apoi apare febra

Febra = mecanism de apărare al organismului având rolul
de a subția mucusul limfatic, de a-l face să curgă mai ușor prin
Pereții intestinului gros, colonul fiind principalul organ prin care
Materiile mucoide din limfa sunt eliminate



RINICHIUL

 Organ important în îndepărtarea produșilor metabolici reziduali
 Realizeaza homeostazia organismului (controlul constantelor
biochimice ale organismului)

Chiar daca există variații in alimentație, în consumul de
lichide sau in activitatea fizică, rinichii ne ajută sa menținem
constante valorile specifice homeostaziei biochimice.

 Rinichiul are o rezistență la boli, mai mare decât inima și plămânii.
Remarcabil este că rinichii se adaptează la tulburări morfologice
lente prin disfuncție



PIELEA

 O parte din toxine se elimină prin piele
 Transpirația provocată prin căldură sau activități fizice intense
este o metdă de detoxifiere a organismului

PLĂMÂNUL

 Eliminarea secrețiilor bronșice



SIMPTOMELE GENERATE DE PREA
MULTE TOXINE

 Dureri de cap, amețeli
 Stare de oboseală
 Exces de mucus
 Respirație și transpirație urât mirositoare
 Dureri musculare și/sau articulare
 Probleme digestive (greață, balonare, constipație, diaree)
 Probleme specifice alergiilor
 Edeme
 Ganglioni măriți, amigdale inflamate
 Scăderea imunității
 Dereglări metabolice
 Dereglări hormonale
 Stări subfebrile, frisoane, febră



CE E DE FĂCUT ?

 Să ne impunem un mod de viață și de alimentație sănătos,
cu mișcare dar și odihnă.
 Obligatoriu minim 2 l de apa pe zi

Toate reacțiile metabolice din corpul nostru au loc in mediul
de apă
Exact precum aerul din jurul corpului nostru se află în mișcare,
la fel și lichidul limfatic care scaldă celulele se găsește în
mișcare continuă
Cu cât cantitatea de apă e mai mare, cu atât limfa își face
treaba mai bine
 Să facem periodic detoxifiere



PROPUNERE DETOXIFIERE:

LIQUID CHLOROPHYLL = supliment alimentar
natural 100% obținut din lucernă

 Conține clorofiline
acționează ca substanțe interceptoare ce blochează
absorbția substanțelor cancerigene prezente uneori în alimente
favorizează eliminarea din organism a substanțelor cu
potențial toxic si cancerigen (ajutor prețios pentru ficat)



CE ACȚIUNE ARE LIQUID CHLOROPHYLL

 Efect alcalinizant la nivelul tractului digestiv (util în gastrită și
ulclter)
 Reduce indigestia (elimină toxinele din ficat și drenează bila)
 Stimulează peristaltismul intestinal (util în colită și constipație)
 Reduce senzația de oboseală, eliminând toxinele
 Are acțiune antiinflamatorie și de eliminare a toxinelor din articulații

(util în durerile articulare, poliartrită reumatoidă și gută)
 Antibactericid, antimicotic, antiparazitar
 Îmbunătățește circulația sângelui (Cu din clorofiline este transportor
de O2 ca și Fe)
 Acționează ca deodorant intern (elimină mirosul neplăcut al
corpului, elimină respirația urât mirositoare)



CE ACȚIUNE ARE LIQUID CHLOROPHYLL

 E util la pacienții cu colostomii și ileostomii (controlează mirosul
neplăcut al fecalelor și urinei)
 Ajută expectorația
 Vindecă răni (ulcere, ulcere varicoase)
 Extrem de util în cazul escarelor (ulcere ischemice de decubit)

Previne infectarea escarelor, elimină țesuturile necrotice și
menține apoi circulația și irigarea optimă a zonei respective

 Conține numeroase vitamine (A, D, E, B6, K) dar și minerale și
enzime digestive
 Ajută la menținerea unui mediu alcalin în organism
 Întărește sistemul imunitar, optimizează și menține starea de
sănătate.
 Foarte util in curele de slăbire (produce detoxifiere, dar reglează și
metabolismul
 CEL MAI BUN DETOXIFIANT LIMFATIC (edeme, ganglioni, ascită)



PENTRU CINE SE RECOMANDĂ
LIQUID CHLOROPHYLL

 Persoanelor aparent sănătoase care vor să-și mențină sănătatea
 Copiilor care răcesc ușor și au luat prea des antibiotice
 Adulților cu boli cronice care au luat in exces medicație de sinteză
 Persoanelor care se alimentează nerațional
 Persoanelor cu afecțiuni hepatice (hepatite cronice, ciroze)
 Persoanelor cu afecțiuni renale (infecții urinare, cistite, litiaze)
 Persoanelor cu tulburări digestive (gastrită, ulcer, bilă leneșă,
constipație, hemoroizi, anus contra naturii)
 Fumătorilor pentru a elimina secrețiile bronșice
 În parazitoze
 În poliartrită reumatoidă
 Persoanelor care au nevoie de drenaj limfatic
 Persoanelor imobilizate la pat si celor cu escare
 Persoanelor care fac citostatice



ATENTIE!

 În cura de Chlorophyll trebuie cunsumat 2l de apă plată pe zi
 Nu se administrează femeilor gravide și celor care alăptează

UN SFAT:

 Pentru a obține rezultate și mai bune în cura de detoxifiere a
organismului e bine să țineți cont că:

TOT CE FACEȚI PENTRU CURĂȚIREA ORGANISMULUI DUMNEAVOASTRĂ ÎN
PERIOADA CÂND LUNA ESTE ÎN DESCREȘTERE ESTE MULT MAI EFICIENT PENTRU
ORGANISM



Cum sa comandati cu 10% mai ieftin
(la pret de depozit)

Beneficiati ACUM de 10% DISCOUNT la Toate Preturile produselor Calivita!
(acest discount se aplica atat primei comenzi, cat si comenzilor ulterioare)
PLUS Livrare Gratuita la prima comanda!

Puteti beneficia de aceasta Super Promotie si de Pretul Special (de depozit), folosind o
legitimatie pentru reducerea de 10%, reducere care se va aplica automat la orice produs cumparat.
Este foarte simplu sa primiti o astfel de legitimatie (Card de membru). Cum?
Dati click aici (http://www.calivita.ro/registration/0402201050 )

Urmati pasii, completati formularul si vi se va emite un card de membru, care va deveni activ doar în momentul în care ați
pus în coșul de cumpărături produsele/promoția aleasă de dumneavoastră.
Faptul că vi se emite cardul de membru (codul pentru reducere)
NU implică nici o taxa lunară ulterioara sau o alta obligație fiscală din partea dvs.

Plătiți doar contravaloarea produselor Calivita comandate.

Pe viitor, NU sunteti obligati sa dati un anumit numar de comenzi lunar -
Comandati numai CE, CAT si CAND aveti nevoie!

De ce să plătim mai mult dacă avem posibilitatea să plătim mai puțin (cu 10%) ?

Calivita ofera Garantie 100% produselor sale, cu drept de returnare in 30 de zile.
Ele sunt comercializate in intreaga tara inca din 1994.
Toate produsele Calivita au fost avizate de catre FDA (Food and Drug Admistration) si GMP (Good Manufacturing Practice) din SUA.
Totodata, ele sunt avizate si de catre Ministerul Sanatatii din Romania.

Intrebari frecvente (FAQ): http://www.terapii-naturiste.com/ajutor-clienti.htm

http://www.calivita.ro/registration/0402201050
http://www.terapii-naturiste.com/ajutor-clienti.htm


Cum sa comandati cu 10% mai ieftin
(la pret de depozit)

Dar asta nu este tot! Dupa inscriere, veti primi Gratuit Pachetul de Start care cuprinde:
- Catalogul de produse Calivita
- Ghidul produselor Calivita
- DVD motivational
- Abonament lunar la Revista CaliNews
- Cardul de membru CaliVita (cu codul dvs pentru reduceri)

In PLUS… Ca membru Calivita, veti beneficia si de alte avantaje:
• veti primi produsele direct de la depozitul central Calivita Romania, la cel mai Scazut Pret de Distributie!
• veti primi consultanta medicala gratuita la unul din sediile companiei
• veti primi revista CaliNews cu informatii de actualitate si utile pentru sanatatea dvs
• veti fi anuntat si veti beneficia de toate Promotiile Calivita
• aveti posibilitatea de a participa la excursiile si seminariile organizate de firma
• veti beneficia de transport GRATIS prin Curier Rapid sau Posta Romana, in orice colt al tarii

Cadou special! Veti primi prin email, un link de unde puteti descarca Gratuit cartea electronica “Mii de Retete,
Remedii si Tratamente Naturale, pentru 300 de Afectiuni, explicate simplu, pe intelesul tuturor. (693 de pagini,
in format PDF)

Plus BONUS alte 100 de carti electronice (cu peste 10,000 de pagini in total) !
Detalii aici: http://www.terapii-naturiste.com/carte-electronica-medicina-naturista.htm

http://www.terapii-naturiste.com/carte-electronica-medicina-naturista.htm


Cum sa comandati cu 10% mai ieftin
(la pret de depozit)

Daca NU doriti sa completati formularul/sa va inscrieti, pentru a beneficia de toate beneficiile mentionate mai sus, dar vreti
totusi sa obtineti reducerea de 10% pentru a putea cumpăra produsul/produsele dorite,  puteti alege una dintre variantele de
mai jos (pe care o considerați ca fiind cea mai avantajoasă pentru dumneavoastră):

• Sunați la 0256.291.219 / 0744.399.819 / 0372.742.360 / spuneți că doriți să comandați pe codul
040 220 1050 (codul pentru cumpărături cu reducere) urmatoarele produse..., apoi spuneți adresa și numele la care să va
trimită coletul, modalitatea de trimitere (poșta normala sau curier rapid) si numarul de telefon.

• Trimiteti un email la adresa posta@calivita.ro,
scrieți că doriți să comandați pe codul 040 220 1050 (codul pentru cumpărături cu reducere) urmatoarele produse...,
apoi spuneți adresa și numele la care să se trimită coletul, modalitatea de trimitere (poșta normala sau curier rapid) si
numarul de telefon.

• Comandati direct la unul magazinele Calivita din principalele orase ale tarii,
furnizand urmatorul COD DE MEMBRU: 0402201050 - Dan Paunescu

Lista de magazine: http://www.terapii-naturiste.com/magazine-Calivita-Romania.htm

COMANDATI DIRECT IN MAGAZINUL CALIVITA DIN ORASUL DVS.

CODUL DE MEMBRU 040 220 1050 – Dan Paunescu

(Nu uitati sa notati codul de membru in telefon sau pe un biletel si sa il prezentati in
magazin pentru a beneficia de produse la cel mai mic pret – pretul de depozit.)

http://www.terapii-naturiste.com/magazine-Calivita-Romania.htm


Daca doriti detalii/informatii suplimentare, sau daca doriti sa comandati,
va rog sa ma contactati:

Dan Paunescu (Craiova)
http://www.calivita.ro/registration/0402201050

Tel: 0727 35 97 97
Email: info@terapii-naturiste.com

Alte carti electronice:
http://www.terapii-naturiste.com/gratis/carti.htm

Promotii si oferte Calivita:
http://www.terapii-naturiste.com/promotii-oferte-Calivita.php

Cum devin membru in reteaua Calivita:
http://www.terapii-naturiste.com/cumpara-mai-ieftin--produse-Calivita.php

Ce trebuie sa stiu despre afacerea Calivita:
http://www.terapii-naturiste.com/cum-sa-fac-afacerea-Calivita.php

http://www.calivita.ro/registration/0402201050
http://www.terapii-naturiste.com/gratis/carti.htm
http://www.terapii-naturiste.com/promotii-oferte-Calivita.php
http://www.terapii-naturiste.com/cumpara-mai-ieftin--produse-Calivita.php
http://www.terapii-naturiste.com/cum-sa-fac-afacerea-Calivita.php
tel:0727

