
Meridianas Didžiausio paros aktyvumo 
valandos

Mažiausio paros aktyvumo 
valandos

Plaučių 3-5 val. 15-17 val.

Storosios žarnos 5-7 val. 17-19 val.

Skrandžio 7-9 val. 19-21 val.

Blužnies, kasos 9-11 val. 21-23 val.

Širdies 11-13 val. 23-1 val.

Plonosios žarnos 13-15 val. 1-3 val.

Šlapimo pūslės 15-17 val. 3-5 val.

Inkstų 17-19 val. 5-7 val.

Tulžies pūslės 23-1 val. 11-13 val.

Kepenų 1-3 val. 13-15 val.

Perikardo 19-21 val. 7-9 val.

Trijų šildiklių 21-23 val. 9-11 val.
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RINKINĮ SUDARO:

1 X  antilipidinė arbata  

1 X „Digest“

1 X „Multi-Fiber“

1 X „Super Calcium“ su lecitinu 

1 X „Cordyceps“

1 X „Super Calcium“ su krekenomis

2 X cinkas 

1 X „Chitosan“

RINKINĮ SUDARO:

2 X  antilipidinė arbata  

1 X „Digest“

1 X „Multi-Fiber“

2 X „Super Calcium“ su lecitinu 

3 X „Cordyceps“

1 X „Super Calcium“ su krekenomis

6 X cinkas 

3 X „Chitosan“

ANTILIPIDINĖ 
ARBATA

Padeda: valyti  plonąjį ir storąjį 
žarnyną, kraujagysles; gerinti kepenų, 
kasos, inkstų veiklą; reguliuoti 
kraujospūdį  ir skrandžio PH.

„MULTI-FIBER“

Veikia kaip organizmo „šluota”, padeda 
valyti gaubtinę žarną ir kraujagysles; 
stiprinti imuninę sistemą, apsaugoti 
ląsteles nuo oksidacinių procesų. 
Suteikia sotumo jausmą.

„Digest“

Sveikai virškinimo sistemai. Padeda 
gerinti kepenų, tulžies pūslės, kasos, 
skrandžio, žarnyno veiklą. Maistinių 
skaidulų ir probiotinių bakterijų šaltinis. 

„Super Calcium“ 
su priešpieniu

Papildytas vitaminais K2 ir D3, kurie 
padeda įsisavinti kalcį.Kalcis yra 
vienas iš svarbiausių mineralų mūsų 
organizmui, statybinė kaulų ir dantų 
medžiaga.

„Super Calcium“ 
su lecitinu

Gali padėti sumažinti stresą, įtampą, 
nuovargį. Padeda susikoncentruoti, 
ypač dirbant protinį darbą.

„Cordyceps“

Kordicepsas yra imunoreguliatorius. 
Padeda atstatyti žarnyno mikroflorą, 
kovoti su grybeliu, bakterijomis ir 
virusais. 

Cinkas
Padeda palaikyti imuninės sistemos 
veiklą. Teigiamai veikia odos, plaukų, 
nagų būklę.

„Chitosan“

Chitozanas padeda transportuoti 
žarnyno turinį. Padeda mažinti 
cholesterolio kiekį. Pagerina kepenų, 
tulžies pūslės, skrandžio darbą, ypač 
naudingas apsinuodijus.

Laikas Kiekis

Ryte 
2  kapsulės „Cordyceps “ po pusryčių užgeriant šiltu vandeniu.
2  kapsulės cinko po pusryčių, užgeriant šiltu vandeniu.

Dieną

1 samtelį „Super Calcium“ su priešpieniu  ištirpinti  pusėje puodelio 
šilto vandens ir gerai išmaišius išgerti 11 val. 
1 kapsulė „Super Calcium“ su lecitinu 11 val. 
Išgerti 1 litrą antilipidinės arbatos iki 18 val. 

Vakare
2  kapsulės „Cordyceps “ po vakarienės užgeriant šiltu vandeniu.
2  kapsulės cinko po vakarienės užgeriant šiltu vandeniu.
2  kapsulės „Chitosan“ prieš miegą užgeriant stikline šilto vandens.

Laikas Kiekis

Ryte 
Sukramtyti 2 tabletes maistinių skaidulų „Multi-Fiber“ nuo 5 iki 7 
val. ryto, užsigeriant  šilta antilipidine arbata.
Sukramtyti 2 tabletes „Digest“ po pusryčių.

Vakare Sukramtyti 2 tabletes „Digest“  po vakarienės.


