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CLEAN 9:
WST¢P DO PRAWID¸OWEJ
PIEL¢GNACJI I OD˚YWIANIA
SKÓRY OD WEWNÑTRZ
Skóra – najwi´kszy organ cz∏owieka (oko∏o 2 m2 powierzchni) – bardzo dobrze odzwierciedla stan zdrowia jej w∏aÊciciela. Wszystkie nasze
zewn´trzne zabiegi piel´gnacyjne sà bardzo wa˝ne, ale ju˝ od dawna
wiadomo, ˝e o wyglàd skóry nale˝y dbaç równie˝ „od wewnàtrz”.
Prawid∏owe od˝ywienie skóry uwarunkowane jest odpowiednim „dowiezieniem” elementów potrzebnych do jej budowy i funkcjonowania.
Mo˝liwe jest to jedynie przy prawid∏owym trawieniu, wch∏anianiu
i transporcie sk∏adników pokarmowych oraz przy jednoczesnym usuwaniu produktów przemiany materii z organizmu. Chcàc zapewniç prawid∏owy przebieg wszystkich etapów, nale˝y zaczàç oczyszczanie naszego organizmu od przewodu pokarmowego. Bardzo wa˝ne jest odpowiednie trawienie pokarmów,
w szczególnoÊci bia∏ek. Przy zaburzonej równowadze wydzielniczej w ˝o∏àdku, nie w pe∏ni
strawione bia∏ka – jako oligopeptydy – mogà przedostawaç si´ do
jelita grubego, a stàd przy niedostatecznej barierze jelitowej do
krwiobiegu, gdzie stajà si´ alergenami pokarmowymi. Oligopeptydy w jelicie grubym stanowià
po˝ywk´ dla bakterii gnilnych, które produkujà substancje szkodliwe dla organizmu. Jednà z nich jest indykan, który przedostaje si´ z jelita do krwiobiegu, a stamtàd
przez filtracj´ w nerkach do
moczu, gdzie jego st´˝enie
mo˝na dok∏adnie oznaczyç. Nie
mo˝emy zapominaç równie˝
o naszej g∏ównej fabryce oczyszczajàcej – wàtrobie, która neutralizuje i usuwa toksyny, dostajàce si´ z zewnàtrz i powstajàce w procesach przemiany materii.
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Kompleksowy program oczyszczania Clean 9 stanowi nie tylko Êwietny
sposób na odtrucie, ale równie˝ na regeneracj´ organizmu, zw∏aszcza
po zimie, kiedy to brak ruchu oraz bardziej kaloryczna i monotonna
dieta sprzyjajà odk∏adaniu si´ „materia∏u zapasowego” w postaci kilku kilogramów wi´cej. Czysty mià˝sz aloesowy rozpoczyna porzàdki
od regulacji trawienia, poprawy wch∏aniania i wydalania. Zmniejszajàc
stany zapalne w jelitach i uszczelniajàc barier´ jelitowà, zmniejsza objawy alergii pokarmowych. Po 7-10 dniach regularnego stosowania
Aloe Vera st´˝enie indykanu w moczu spada Êrednio o po∏ow´, zmniejsza si´ te˝ iloÊç dro˝d˝aków, zw∏aszcza z rodzaju Candida, we florze jelitowej.
Po takim wst´pnym oczyszczaniu znacznie zwi´ksza si´ mo˝liwoÊç
przyswajania sk∏adników potrzebnych do budowy i funkcjonowania
wszystkich tkanek, w tym równie˝ skóry.
Forever Garcinia Plus – wyciàg z owoców tamaryndowca, który poprzez wspomaganie uk∏adów enzymatycznych usprawnia procesy metaboliczne, w tym tak˝e spalanie trójglicerydów i glikogenu w mi´Êniach, zw∏aszcza jeÊli wprawimy je w ruch odpowiednimi çwiczeniami, p∏ywaniem czy szybkim spacerem. Forever Garcinia Plus to równie˝ êród∏o chromu, którego niedobór ma 9 osób na 10, co sprzyja zaburzeniom gospodarki w´glowodanowej i nadwadze.
Substancje od˝ywcze dla skóry to:
• aminokwasy niezb´dne do produkcji bia∏ek: kolagenu, elastyny, keratyny,
• mukopolisacharydy odpowiadajàce m.in. za prawid∏owe nawil˝enie
skóry,
• niezb´dne nienasycone kwasy t∏uszczowe (Forever Arctic Sea) wchodzàce w sk∏ad naturalnego p∏aszcza hydro-lipidowego skóry oraz
hamujàce starzenie si´ przez dzia∏anie antyutleniajàce,
• witaminy, g∏ównie A, C, E, witaminy z grupy B, D3,
• makro- i mikroelementy – ca∏kiem spora cz´Êç tablicy Mendelejewa – wapƒ, fosfor, magnez, krzem, siarka, cynk, miedê, selen, mangan, ˝elazo, chrom.
Witaminy i minera∏y warunkujà prawid∏owà budow´ i funkcje biologiczne skóry, w tym równie˝ zwolnienie tempa starzenia si´ i dzia∏anie przeciwzmarszczkowe.
Forever Lite – wielosk∏adnikowa od˝ywka zawierajàca wszystkie niezb´dne sk∏adniki pokarmowe
z grupy bia∏ek, w´glowodanów i t∏uszczów w bardzo
dobrze przyswajalnej postaci oraz witaminy i mikroelementy. Niska kalorycznoÊç jednej porcji (ok. 90
kcal) to dodatkowy atut.
Do programu Clean 9 w∏àczono równie˝ Pola Zieleni – m∏ode zbo˝a o zachowanej pe∏nej wartoÊci biologicznej dzi´ki odpowiedniemu przygotowaniu (odparowano wod´ w temperaturze pokojowej). Âwietne êród∏o aminokwasów, witamin i minera∏ów
od˝ywiajàcych skór´, poprawiajàcych krà˝enie podskórne, umo˝liwiajàcych m.in. sprawne usuwanie
toksyn i produktów przemiany materii, zapobiegajàcych nadmiernemu
gromadzeniu si´ t∏uszczu pod skórà.
Warto pomyÊleç o tym w okresie
przednówka, kiedy cierpimy na brak
Êwie˝ej zieleniny. Ta obecna w sklepach z warzywami jest na tyle „wzbogacona”, ˝e lepiej z niej zrezygnowaç.
Podstawowy program Clean 9 mo˝emy rów-
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Salon i Elegancja,
Kosmetik international listopad 2004
W miesi´czniku

ukaza∏y si´ dwa obszerne artyku∏y poÊwi´cone aloesowi.

Express Ilustrowany 10/02/2005
Odka˝ajàcy aloes
„Sok z aloesu skutecznie zwalcza stany zapalne skóry. Ma dzia∏anie
antybakteryjne i odka˝ajàce. Z powodzeniem leczy stany zapalne
dziàse∏”.

Gazeta Krakowska 12/02/2005
Zielnik Krakowski
Tytu∏ pierwszego odcinka: Aloes – witaminowa bomba.

Dziennik Zachodni – ˚yj Zdrowo
12/02/2005

Dziennik ¸ódzki – Na zdrowie

Koniecznie kup!

5/02/2005
Zio∏owa apteczka – aloes

W pierwszym tegorocznym numerze

Super Express 8/02/2005
Aloes poprawia samopoczucie

Les Nouvelles
Esthetiques

ukaza∏ si´ materia∏ „Aloes: totalne
oczyszczanie”, w którym znalaz∏ si´
22/02/2005
wywiad z dr Katarzynà ZgirskàZio∏owe kremy
-Kulaziƒskà, znanà dystrybutorom
„Aloes – sok z tej roÊliny pomaga walczyç z cellulitem, ale te˝ wspaniale nawil˝a. Dodaje si´ go do kremów, gdy˝ pobudza komórki ze szkoleƒ o produktach, jakie
do produkcji kolagenu i elastyny, poprawia ukrwienie oraz ∏agodzi prowadzi w ca∏ej Polsce. Obok wywiadu zamieszczony
jest dok∏adny opis zestawu Clean 9.
podra˝nienia”.

Dziennik ¸ódzki

nie˝ uzupe∏niaç i wzbogacaç innymi produktami zawierajàcymi m.in.
bioflawonoidy chroniàce przed dzia∏aniem wolnych rodników tlenowych, które w istotny sposób przyczyniajà si´ do starzenia komórek
skóry i tkanki podskórnej: Forever Absorbent C, Forever Kids, Forever Gin-Chia czy najsilniejsze z tej grupy Forever Lycium Plus.
Niedobory mineralne mo˝emy uzupe∏niç, dodajàc te˝ Forever Nature-Min, które ze wzgl´du na swoje morskie pochodzenie i schelatowanà
postaç minera∏ów stanowi ich bardzo dobrze przyswajalne êród∏o.
Clean 9 to bardzo dobry poczàtek pracy nad sobà. Idealnà kontynuacjà
jest Lifestyle 30, który uczy nas zdrowego stylu ˝ycia, k∏adàc nacisk
na prawid∏owe od˝ywianie si´, ruch oraz uzupe∏nienie tych wszystkich
elementów, których nasza dieta nie jest w stanie nam zapewniç.
Zanieczyszczenia cywilizacyjne, kwaÊne deszcze – to przyczyny wyp∏ukiwania ogromnej cz´Êci minera∏ów z gleby. JesteÊmy skazani na
ich suplementacj´. Spo˝ywanie produktów pochodzenia zwierz´cego,
ska˝onych antybiotykami dodawanymi do paszy, którà karmi si´

zwierz´ta, prowadzi do dezorganizacji pracy przewodu pokarmowego,
gdzie zmniejsza si´ iloÊç potrzebnych probiotyków, czyli tzw. dobrych
bakterii.
Forever Active Probiotic to mieszanka szeÊciu podstawowych szczepów dobrych bakterii, które u∏atwiajà prac´ uk∏adu trawiennego,
wspomagajà wch∏anianie niektórych minera∏ów, sà niezb´dne do utrzymania prawid∏owej odpornoÊci. Specjalna technologia kapsu∏kowania
pozwala na uwolnienie dobrych bakterii dopiero w miejscu przeznaczenia, tj. w jelicie grubym.
Pi´kna cera, lÊniàce w∏osy i zdrowe paznokcie to nasza wizytówka.
Mo˝na zabraç si´ do pracy od zaraz. Powodzenia!
Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska
specjalista chorób wewn´trznych
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