
CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE KAŻDY 
POWERHOUSE LIFEPHARM JEST  

ANTYDEPRESANTEM?

Ci z was, którzy już korzystają z produktów LifePharm od jakiegoś 
czasu, wiedzą, że kortyzol jest hormonem, który można mieć 
negatywny wpływ na organizm przez wzbudzanie niepożądanego 
poziomu stresu. Kortyzol jest niezbędny do przeżycia, ale w nadmiarze 
powoduje stany lękowe, panikę i wyniszczający poziom stresu.

LAMININE JAKO ANTYDEPRSESANT
Doświadczenie IBO LifePharm wskazują, że Laminine 
silnie zwalcza stres. Otrzymaliśmy liczne opinie od 
naszych IBO i ich rodzin oraz znajomych, którym 
Laminine pomogła w kontroli stresu. 

Jedną z najbardziej zdumiewających cech preparatu 
Laminine, która wyróżnia go od innych dostępnych 
suplementów jest jego zadziwiająca zdolność do 
obniżania poziomu kortyzolu w organizmie, co z kolei 

zmniejsza stres szkodzący naszemu zdrowiu.  

Dr Bjoedne Eskeland jest pionierem w badaniach nadzwyczajnych 
korzyści jakie daje ekstrakt z zapłodnionych jaj ptaków. Większość 

swojej kariery  naukowej poświęcił 
on badaniu tego wyjątkowego składnika 
i komponowaniu różnych preparatów z 
jego użyciem. Wykonane przez niego 

badania wykazały niezwykły 23% spadek poziomu kortyzolu u osób 
przyjmujących Laminine konsekwentne przez 12 dni.

Przy utrzymaniu prawidłowego poziomu kortyzolu za pomocą 
Laminine, również zostaje zoptymalizowany poziom serotoniny 
(hormonu szczęścia), co daje bardziej zrównoważony stan umysłu, 
a także, stabilność emocjonalną. Za duży stres wpływa nie tylko na 
umysł, ale także na emocje.  

IMMUNE+++ JAKO ANTYDEPRESANT
Większość z nas uważa, że IMMUNE+++ jest 
preparatem wspomagającym  układ odpornościowy 
organizmu. Ale również jest on często używany do 
zwalczania stresu. Czym jest stres a czym stan napięcia 
w organizmie? W życiu napotykamy wiele czynników 
stresogennych i cały nasz organizm potrzebuje 
wsparcia, aby je zwalczyć. Wiele gatunków grzybów 
i zioła Ashwagandha zawarte w IMMUNE+++ są 
adaptogenami. W tradycyjnej medycynie chińskiej i indyjskiej te zioła 
są uznawane za dostarczające ciału energię. Ashwagandha jest zwany 
"hinduskim żeń-szeniem". Oferuje szereg korzyści zdrowotnych, w 

tym zwalczanie stresu, poprawę funkcji 
poznawczych i  zdrowia mężczyzn, 
wsparcie systemu odpornościowego, 
złagodzenie bezsenności, poprawę 
metabolizmu i funkcjonowania nadnerczy 
oraz lepsze osiągnięcia sportowe.

Zgodnie z monografi ą opublikowaną w American Phamacopoeia, 
to zioło było używane w medycynie Aryuvedic już 4000 lat temu, o 
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czym świadczą rozprawy wielkiego uczonego Punarvasu Atreya i inne 
dokumenty Aryuvedic.

Mimo, że Ashwagandha jest głównie ziołem wspomagającym 
system odpornościowy, to wykazuje również korzystne działanie 
odmładzające, łagodzi stres i stany lękowe oraz zapewnia spokojny 
sen.  Dzięki swoim zaletom, Ashwagandha jest jednym z ziół, które 
zyskały znaczne uznanie pacjentów w ciągu ostatnich pięciu lat, o czym 
świadczy 3 cyfrowy wzrost jego udziału w preparatach ziołowych.

OMEGA+++ JAKO ANTYDEPRESANT
Pomimo, że OMEGA+++  jest zdecydowanie 
najlepszym nasercowym preparatem LifePharm 
wspomagającym układ krążenia, to również 
pomaga w opanowaniu stresu i reguluje poziom 
kortyzolu. Badania naukowe wykazały, że kwasy 
omega-3 działają jako inhibitory nadprodukcji 
niektórych związków odpowiedzialnych za stany 
zapalne, które są uwalniane wskutek zbyt silnej 

stymulacji funkcji immunologicznych. 
Zaburzenia psychiczne takie jak depresja 
i lęk są badane pod kątem reakcji  mózgu 
na stan zapalny. 

Kwasy omega-3 są konieczne do utrzymania 
ostrego stan umysłu. Każda komórka 
nerwowa i mózgowa - w tym nerw 
wzrokowy, który przesyła sygnały z narządu 

wzroku do mózgu potrzebuje kwasów omega-3s  tworzących strukturę z 
długich włókien nerwowych. Preparat OMEGA+++ zawiera także składniki, 
takie jak witamina K2, które pomagają utrzymać elastyczność naczyń 
krwionośnych, co jest pomocne przy ćwiczeniach fi zycznych. 

DIGESTIVE+++ JAKO ANTYDEPRSESANT
Miałeś kiedyś nerwicę żołądka? Gdy ciało czuje się 
przytłoczone przez stres, wielu z nas ma uczucie 
"roztrzęsionego żołądka." Jest to typowa reakcja 
na stres. Utrzymanie układu pokarmowego w stanie 
optymalnym może pomóc w pokonaniu stresu.

Badania wykonane  w ciągu ostatnich kilku lat 
pokazały, jak korzystne dla zdrowia może być 
stosowanie aktywnych pro- i prebiotyków. Wiele 

osób ma problemy z trawieniem i wypróżnianiem, a także cierpi 
na zaburzenia pracy jelit, które z czasem mogą przekształcić się 
w poważne schorzenie. DIGESTIVE+++ to wyjątkowy, kompleksowy 
preparat zawierający wszystko, co jest potrzebne dla przewodu 

pokarmowego. W ciągu ostatnich 
lat badania naukowe wykazały, że 
pożyteczne bakterie wspomagające 
śluzówkę jelit mogą poprawić wiele
aspektów zdrowotnych poza układem 
immunologicznym. Pożyteczna fl ora 
bakteryjna zawarta w DIGESTIVE+++

jest najlepsza, ponieważ jest to jeden 
z nielicznych szczepów tworzących zarodniki bakterii, które chronią 
probiotyk przed strawieniem. Wiele probiotyków ulega trawieniu 
przez enzymy żołądkowe, co czyni je nieaktywnymi. Jak wykazały 
badania, bakterie Bacillus Coagulans przechodzą przez przewód 
pokarmowy i okrężnicę i tworzą z powodzeniem kolonie w jelitach. 

Jest to probiotyk stosowany głównie w 
Indiach od kilkudziesięciu lat do utrzymania 
równowagi układu pokarmowego.

Dobra fl ora bakteryjna w jelitach korzystnie 
oddziałuje na zdrowie skóry, wątroby i 
mózgu. DIGESTIVE+++ pomaga osiągnąć 
ten cel poprzez pełną gamę enzymów 
trawiennych rozkładających pokarm na 
najmniejsze najlepiej przyswajalne cząstki. 
Prebiotyki w postaci fruktooligosacharydów, 
topinamburu, liści mniszka lekarskiego i 
korzenia Yacon są środkami nie ulegającymi 
trawieniu i docierają do najdalszych 
części jelita grubego i okrężnicy stanowiąc 
optymalną pożywkę dla najlepszej fl ory 
bakteryjnej w jelitach.
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Te informacje nie zostały zweryfi kowane przez Agencję USA ds Żywności i Leków (FDA). Produkt ten nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, terapii ani 
zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.
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