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Czternaście dni, które odmienią wasze życie
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Od autorów

Informacja przedstawiona w tej książce bazuje na szerokich badaniach jej autorów i powinna 
być wykorzystywana tylko jako podręcznik, służący ogólnemu dokształcaniu.

Książka ma na celu przekazanie czytelnikowi dokładnej i zasługującej na zaufanie informacji o 
poruszanych w niej problemach. Nie przewidziano stawiania diagnoz, zapisywania preparatów albo 
leczenia jakichkolwiek nieprawidłowości. Przed zastosowaniem którejkolwiek z metod leczenia, o 
których mowa w tej książce, czytelnik powinien skonsultować się z wykwalifikowanymi specjalistami.

W przypadku, gdy przedstawiana w tej książce informacja jest stosowana bez konsultacji z 
doświadczonym specjalistą, uważa się to za samodzielną diagnostykę, za samodzielne leczenie. Tylko 
specjalista jest w stanie określić indywidualne zapotrzebowanie w leczeniu.
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Od zawsze wątpiliśmy w to, że absolutnie wszystkie witaminy, które połykamy, rzeczywiście 
czynią coś więcej niż zwiększenie obciążenia nerek, usuwających je na zewnątrz organizmu. Jeżeli 
wszelkie zjadane przez nas produkty są rzeczywiście niezbędne, dlaczego mimo to czujemy zmęczenie
i przeziębiamy się? Czy zaplątaliście się w recepturach poprawy stanu zdrowia? Dlaczego tak 
wcześnie zaczynamy czuć się starymi? Tak, tak, ledwie osiągnąwszy wiek średni, już wyglądamy na 
staruszków. Tak być nie powinno. Możemy się nie starzeć!

Słyszeliście rzecz jasna o ludziach, którzy w wieku 50, 60 lat wyglądają i czują się jak 
trzydziestolatkowie. Stanowi to dowód, że podeszły wiek nie oznacza jeszcze, że powinniście być 
starymi. Wiele zależy od świadomego wyboru, czy chcemy być starym lub młodym – i ten wybór 
należy do was. 

Jednym słowem, czas sam w sobie nie jest ani czymś toksycznym, ani nie stanowi źródło 
procesów degeneracji i chorób. To ważne, aby przyjąć tę prawdę. W przeciwnym wypadku nie ma 
wielkiego sensu omawianie tego arsenału środków, który może zatrzymać, spowolnić albo nawet 
odwrócić pewne symptomy i zmiany przypisywane starzeniu.

Traktując ciało jako ekosystem zamknięty w okrywie – skórze, książka ta przedstawia 
informacje w taki sposób, abyście byli w stanie powstrzymać zanieczyszczanie waszej „osobistej 
planety” i zacząć ją „użyźniać”. Jesteśmy pewni, że świadomość kontroluje proces starzenia. Może 
ona nie tylko przekonać was o tym, że jesteście młodzi, ale i pomóc wam w uchronieniu ciała przed 
„terrorystami”, którzy są w stanie je „podminować” i wywołać chorobę. W książce tej nie poświęca 
się wiele czasu temu, co już zostało opisane, np. witaminom, antyoksydantom, adaptogenom i tak 
dalej. Dajemy po prostu ogólny obraz, którego brakujące fragmenty sami będziecie w stanie 
uzupełnić tam, gdzie się to okaże niezbędne.
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Mity

Mit 1. „I tak na coś trzeba umrze

”

Jest to ulubione usprawiedliwienie ludzi, którzy nie troszczą się o swoje zdrowie.

Palacze, miłośnicy cygar, alkoholicy, leniuchy, ludzie nienawidzący warzyw… - wszyscy 
twierdzą: nie jest ważne, co się z tego powodu z tobą dzieje, przecież i tak umrzemy… Tak, ale jaka 
wielka jest różnica jakości życia, póki żyjemy!

Mit 2. „Jesteś tym, co jesz”

Zjadanie hamburgerów nie uczyni nas rzecz jasna podobnymi do hamburgera, ale popularne 
obecnie sposoby przygotowywania pokarmów mogą w określony sposób wpłynąć na stan naszego 
organizmu. Preparaty sprzyjające trawieniu, przeczyszczające, uspokajające, lekarstwa, napoje 
tonizujące – to wciąż jeszcze niepełny spis środków, leczących rany, które sami nanosimy 
organizmowi przez swoje nawyki żywieniowe, styl życia i mentalność. Istnieje związek pomiędzy tym, 
co mamy wewnątrz, i naszym wyglądem zewnętrznym. Im bardziej zagracamy swoje wnętrze, tym 
gorzej wyglądamy i się czujemy. Jednym z sekretów młodego wyglądu jest zrozumienie, dlaczego się 
starzejemy.

Mit 3. „Cała rzecz tkwi  w umiarze”

Jeśli by tak było, to bez szkody przyjmowalibyśmy regularnie po odrobinie arszeniku i 
środków owadobójczych. Jeszcze przez pojawieniem się pestycydów, zanieczyszczenia środowiska i 
zmodyfikowanych produktów mogło by to być szkodliwe. Ale teraz trucizny gromadzą się w nas, 
przyśpieszając proces starzenia i pojawienia się chorób wieku starczego. Pewne produkty można 
przyjmować z umiarem i nawet w nadmiarze, ale są takie, których należy unikać niczym dżumy. 
Powinniśmy się po prostu nauczyć, które z nich są niebezpieczne.

Oto niektóre z dodatków, których należy unikać:

Guma akacjowa (guma arabska, E 414)

Może wywoływać atak astmy o dowolnej sile. Wchodzi w skład lodów, gumy do żucia, 
miękkich i twardych cukierków oraz napojów bezalkoholowych.

Benzoesany



Mogą wywoływać rozdrażnienia przewodu pokarmowego, ataki astmy, wysypki, swędzenie, 
podrażnienia oczu. Wchodzą w skład piwa, napojów bezalkoholowych, pizzy i niektórych serów. Kwas
benzoesowy wywołuje ciężką reakcję u 27 z 34 dzieci, które są zaliczane do hiperaktywnych.

Butylohydroksyanizol (E320) i butylohydroksytoluen (E321)

Uważa się, że te dodatki prowadzą do zwiększenia poziomu cholesterolu, reakcji alergicznych,
uszkodzenia nerek i wątroby, bezpłodności, sterylności i uszkodzenia systemu immunologicznego. 
Butylohydroksyanizol jest mniej toksyczny, ale oba dodatki są potencjalnymi kancerogenami 
(czynnikami rakotwórczymi). Wchodzą w skład oleju, płatków, chipsów ziemniaczanych i innych 
produktów.

Glutaminian sodu (MSG, E621)

Substancja aromatyzująca. Na etykietce bywa oznaczana jako glutaminian sodu. Może 
wywoływać zawroty głowy, słabość, bóle głowy, swędzenie, wysypkę i inne reakcje alergiczne. Jest 
wykorzystywany w wielu produktach: zupach, sosach, w większości restauracyjnych dań i produktów 
gotowych do spożycia.

Azotan sodu (E250)

Jest wykorzystywany jako substancja konserwująca (która może doprowadzić do botulizmu) i 
sprzyjająca zachowaniu przez mięso świeżej barwy. Wchodzi w skład słonych produktów mięsnych 
(bekonu, szynki) oraz wędzonej ryby. Azotany sodu mogą tworzyć w przewodzie pokarmowym 
związki rakotwórcze. Według ocen przywołanych w raporcie głównego chirurga, dotyczącym żywienia
i zdrowia na 1988 rok, 10 000 śmierci na raka rocznie może być spowodowane znajdującymi się w 
produktach chemicznymi dodatkami.

Mit 4. „Środki masowej informacji nigdy nie kłamią”

Reklama i środki masowej informacji mogą robić nam wodę z mózgu: wmawiać, że chemikalia
są nieszkodliwe, lekarstwa nie mogą zaszkodzić zdrowiu, złe produkty są dla nas korzystne i tanie, a 
pewne preparaty mogą czynić cuda. Trudno nam osądzić, gdzie tkwi prawda. Pamiętacie, że kiedyś 
margaryna była nazywana „strażnikiem serca”? Obecnie w jej składzie wykryto szkodliwe tłuszcze 
trans. Podawana nam informacja przynosi nam tylko nieprzyjemności. Lepiej samemu prowadzić 
badania, dokopując się do prawdy. W przeciwnym wypadku środki masowej informacji zaprowadzą 
nas daleko od prawdy!

No więc co? Dokopiemy się do prawdy?
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Prawdy

Prawda 1. Jesteście tak młodzi, jak myślicie

Rozum wpływa na wszystko. Wybiera, kiedy mamy spacerować, kochać, kłócić się, spać albo 
brać kąpiel. Szczęście jest wyborem, podobnie jak dobre zdrowie. Możecie się stać mało obrotnym, 



tępym i męczącym oficerem rezerwy albo najstarszym z tych, którzy uczestniczą w konkursie 
windsurfingu. Jeśli wasze poglądy i myśli są młode, to jest to w wielkim stopniu wasz własny wybór! 
Pamiętajcie, trzeba być ostrożnym ze swoimi marzeniami – mogą się one spełnić!

Prawda 2. Dobre zdrowie to kwestia wyboru

Kiedy przeczytacie tę książeczkę, uzyskacie wyobrażenie o tym, co wspiera system 
immunologiczny, a co go niszczy. Wiedząc o tym, będziecie mogli świadomie wybierać, czy chcecie 
odżywić, czy zanieczyścić swój organizm. Zdrowy wybór nie zmieni odliczania lat od dnia urodzin, ale 
skłoni waszych starych szkolnych przyjaciół do dziwienia się, co to za młody człowiek przyszedł na 
spotkanie. Jeśli zdecydujecie się, mówiąc obrazowo, „wsadzić głowę w piasek”, znajdziecie się na 
skraju przepaści.

Biologia komórki albo jak działa wasz organizm

W tym rozdziale nie będzie suchego wykładu o podstawach biochemii albo wprowadzenia do 
biologii, od których posiwielibyście, z rozczarowaniem zmarszczylibyście brwi albo odczulibyście stres 
jeszcze silniejszy niż ten, w jakim już się znajdujecie. Spróbujemy w prosty i przystępny sposób 
opowiedzieć, jak zachować młodość ducha i ciała. 

Jeśliby istniał środek na starzenie się, powinien się on znajdować w jedzeniu. Pokarm to jeden
z tych komponentów, które nasz organizm otrzymuje z zewnątrz w największej ilości, stąd warto się 
nad nim szczegółowiej zatrzymać.

Nasz organizm to złożony biochemiczny mechanizm, wymagający specjalnego zaopatrzenia w
pokarm. Dla dobrego zdrowia są nam zupełnie niezbędne białka, węglowodany, tłuszcze, woda oraz 
czterdzieści pięć różnorodnych witamin, minerałów, aminokwasów i niezastąpionych kwasów 
tłuszczowych. Deficyt którejkolwiek z substancji odżywczych może być przyczyną różnorodnych 
zaburzeń: od lekkiego zachorowania do śmierci. 

Deficyt pojedynczych substancji zdarza się rzadko, jednakże brak kilku naraz komponentów 
odżywczych to zjawisko powszechne.

Nie można zapomnieć o powietrzu, wodzie i innych substancjach, które wchłaniamy. Czyste 
powietrze i czysta woda są niezbędne, lecz ich metabolizm jest prostszy od metabolizmu jedzenia. 
Niezależnie od tego, czy oddychamy brudnym, czy czystym powietrzem, trafia z niego do naszego 
organizmu mieszanka gazów, a ze względu na czynniki społeczne nie możemy chodzić po ulicy w 
respiratorze lub masce przeciwgazowej.

Lepsza lub gorsza woda tak czy tak powinna trafiać do naszego organizmu.

Wchłanianie pokarmów jest procesem bardziej złożonym.

Istnieją cztery podstawowe czynniki, określające odżywczość:

- jakość pokarmu, który spożywamy,



- ilość pokarmu,

- efektywność, z jaką organizm wykorzystuje pokarm,

- indywidualne biochemiczne reakcje występujące w odpowiedzi.

Trafiające do organizmu jedzenie powinno zostać strawione, czyli rozszczepione na 
drobniejsze składniki, a następnie wchłonięte, czyli odprowadzone z jelita do krwi, a w końcu 
zużytkowane – pobrane z krwi przez komórki. Każdy z tych etapów jest niezbędny i jeśli substancje 
odżywcze nie przejdą jednego z nich, organizm ich nie wykorzysta.

Pokarm jest substancją złożoną: mieszanką tłuszczów, białek, węglowodanów, witamin. Na 
równi z nimi jeden z głównych elementów składowych procesu trawienia stanowią enzymy.
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Wszystkie te elementy składowe są niezbędne, brak albo obecność tylko jednego z nich 
określa różnicę między życiem i śmiercią, młodością i starością, zdrowiem i chorobą. Na przykład duża
ilość antyoksydantów bez odpowiedniej ilości enzymów nie okaże oczekiwanego pozytywnego 
wpływu na organizm. Aby było łatwiej zrozumieć, w czym rzecz, odbądźmy podróż, zaczynającą się w 
ustach, od momentu, kiedy trafia do nich pokarm, i kończącą się w komórkach organizmu. 
Najważniejszą rzeczą, jaka zachodzi w organizmie, jest przecież metabolizm, czyli wyrzucenie 
odpadków do krwi, wytworzenie energii i zużycie wszystkich substancji odżywczych, a zachodzi on 
właśnie w komórkach. I tak wyruszamy w naszą podróż.

Usta

Zaczniemy od procesu żucia? Nie, przecież najpierw czujecie zapach i myślicie o jedzeniu. To 
składnia wasz organizm, aby się przygotował do procesu trawienia. I oto wzięliście jakiś produkt i 
włożyliście go sobie do ust. Jeżeli jest to surowy pokarm, to żując go, niszczycie błony komórkowe i 
uwalniacie enzymy, które zaczynają proces trawienia. W czasie żucia jedzenie miesza się ze śliną, 
wydzielaną przez gruczoły ślinowe jamy ustnej. Ślina zmiękcza pokarm i ułatwia połykanie, zaczyna 
rozkładać skrobię do stanu dekstryny. Jeśli zawierające wiele skrobi produkty (biały chleb, ryż, 
ziemniaki) nie są starannie przeżute, enzymy nie zdążą rozłożyć krochmalu i jedzenie trafia do 
żołądka w całości. To nie tylko przeszkadza żołądkowi w normalnej pracy, ale często prowadzi do 
zastania się pokarmu aż do rozpoczęcia fermentacji i wywołuje wzdęcia. Warzywa, które zawierają 
celulozę, także należy starannie przeżuwać, w przeciwnym wypadku zaczyna się fermentacja i 
gromadzą się gazy.

Jeśli jedzenie było gotowane (poddane termicznej obróbce), proces żucia służy tyko 
zniszczeniu komórek, aby ułatwić pracę żołądka. Pokarm, który jest zjadany na surowo, zmusza 
organizm do mniejszej pracy, jako że wielka część procesu trawienia jest dokonywana przez zawarte 
w nim enzymy. Giną one w temperaturze ponad 480C i dlatego zadanie strawienia przygotowanego 
pokarmu organizm musi wykonać samodzielnie.

Bardzo ważne jest staranne żucie pokarmu, jako że w ślinie zawarty jest lizozym, stanowiący 
pierwszą barierę na drodze infekcji, mogących wniknąć do organizmu. Trzeba jeszcze zauważyć, że 



jeśli nie żujecie pokarmu, nie zostaną wydzielone zawarte w ślinie enzymy, a więc nie ulegną 
strawieniu węglowodany.

Żuć jedzenie należy tak samo starannie, jak to czynią trawożerne zwierzęta. Jedynie zwierzęta
mięsożerne jedzą szybko i żują krótko.

Następny etap – połykacie pokarm.

Przełyk

Przełyk to cienka dwudziestopięciocentymetrowa zaopatrzona w mięśnie rurka, 
przepychająca pokarm do żołądka na podobieństwo fali – jest to perystaltyka.

Perystaltyczny ruch zachodzi w całym przewodzie pokarmowym i podlega kontroli ze strony 
autonomicznego układu nerwowego. Działanie układu nerwowego nie jest świadomie kontrolowane 
przez człowieka, wpływa jednak na niego nastrój, stan emocjonalny i stresy. Dlatego ważne jest 
przyjmowanie pokarmów bez pośpiechu i w spokojnej atmosferze, jako że nastrój wpływa na 
wydzielanie enzymów w przewodzie pokarmowym. Napięcie, gniew, niepokój, podniecenie wywołują
przyspieszone bicie serca, niestrawność, wzdęcia i spazmy albo ból żołądka.

Przeszedłszy przełyk zmoczone śliną, przeżute jedzenie trafia do…

Żołądek

Żołądek to lekko wygięty worek mięśniowy, w którym jedzenie pod działaniem mocnej 
mieszanki kwasu solnego i enzymów jest trawione na papkę. Pod wpływem kwasu solnego zachodzi 
rozszczepienie protein. 

Pokarm niewielkimi porcjami trafia do dwunastnicy, gdzie pod działaniem enzymów i kwasów
żołądkowych trwa trawienie białek, tłuszczów i węglowodanów. Naturalne enzymy roślinne, zawarte 
w jedzeniu, w dalszym ciągu trawią tłuszcze, białka, węglowodany, ale enzymy zawarte w ślinie 
zawieszają swoje działanie do czasu, póki pokarm nie trafi do jelita cienkiego, w którym środowisko 
jest zasadowe.

Jelito cienkie

Jelito cienkie ma długość 6 metrów. Jest rozciągnięte do wylotu żołądka do początku jelita 
grubego. Dwunastnica jest pierwszą częścią jelita cienkiego. Właśnie w jelicie cienkim podlega  
ekstrahowaniu i jest wchłaniana przez krew podstawowa część substancji odżywczych.

Poprzez ścianki jelita cienkiego mogą przenikać do krwi tylko niewielkie cząsteczki. Białka, 
tłuszcze i węglowodany są ogromnymi cząstkami. Powinny zostać rozszczepione na mniejsze, żeby 
były łatwiej przyswajane przez organizm. Na przykład białka – największe i najbardziej złożone cząstki
– są rozszczepiane na aminokwasy, które już z łatwością przenikają do krwi poprzez ścianki jelita. 
Trafiwszy z krwi do komórki, aminokwasy są wykorzystywane do syntezy wszystkich niezbędnych 
białek.



Jelito czcze – druga część jelita cienkiego

Wchłanianiu pokarmu przez jelita sprzyja „zaprzyjaźniona” flora bakteryjna i drobniuteńkie 
wydłużone wypustki (prawdziwe włoski) położone obok siebie na ściankach jelita - w taki sposób 
zwiększa się powierzchnia, na której zachodzi wchłanianie. W miarę jak pod wpływem perystaltyki 
pokarm się przesuwa, substancje odżywcze są przyswajane przez jelita. To bardzo ważne, by flora 
bakteryjna była utrzymywana w stanie zdrowia i zdolności do pracy. „Zaprzyjaźnione” bakterie są 
nam dla zdrowia zupełnie niezbędne. Niestety, wszelkie bakterie są niszczone przez antybiotyki. A 
więc, jeśli z poważnych powodów nie jesteście w stanie obejść się bez antybiotyków, trzeba 
odbudować florę bakteryjną dzięki dodatkom, zawierającym całe spektrum „zaprzyjaźnionych” 
bakterii. 

Pokarm, który nie został w dostatecznym stopniu rozłożony, może przejść dwie drogi.

Pierwsza: przechodząc przez jelito będzie karmić „złe” bakterie i drożdże, które trafiły do 
organizmu. Ma je każdy człowiek, ale w normalnej sytuacji ich ilość jest minimalna. Takie 
podkarmianie wywołuje rozstrój jelit i może sprowokować gwałtowny wzrost liczby bakterii i drożdży,
które uszkadzają jelita i przenikają do krwi, gdzie system immunologiczny zostanie zmuszony do walki
z nimi.

Druga: niedostatecznie rozłożone jedzenie może zostać wchłonięte. We krwi produkty 
takiego niepełnego rozkładu pokarmu będą odbierane przez system immunologiczny jako wrodzy 
napastnicy, co zmusi go do atakowania ich. Może to doprowadzić do depresji albo nadmiernego 
pobudzenia systemu immunologicznego, do stanów, zwanych alergiami.

Jelito grube

Proces trawienia kończy się w jelicie grubym. Jelito grube otrzymuje to, co pozostało po 
trawieniu, i przygotowuje się do usunięcia tego z organizmu.

Proces włącza w sobie wchłonięcie wody z ciekłej masy, w rezultacie czego staje się ona 
twarda i w takiej formie jest wydalana. Masy zawierają niewchłonięte cząstki pokarmu: celulozę, 
substancje nieorganiczne, substancje toksyczne, martwe bakterie, osad wydzielin trawiennych. 
Powodem wydzielania nieprzyjemnych gazów i zapachów są zwykle niewchłonięte, gnijące białka.

Bogata w błonnik dieta i zdrowa flora jelit przyśpieszają proces trawienia i zapobiegają 
pojawieniu się złych zapachów.

Nieco interesujących informacji.

- Średni czas przemieszczania się pokarmu z typowej diety to od 65 do 100 godzin. Przy tym w
jelicie grubym może się znajdować na raz do 8 porcji niestrawionego jedzenia i odchodów.

- Średni czas przemieszczania pokarmu bogatego w błonnik – od 20 do 45 godzin. Przy tym 
jednocześnie może się utrzymywać do 3 porcji niestrawionego jedzenia i odchodów.

- Błonnik, owoce i warzywa pełnią główną rolę w każdej specjalnej diecie, która jest 
skierowana na zapobieganie rakowi.



Każdy człowiek ma nie tylko unikalne odciski palców, głos i oblicze, ale także odmienne 
zapotrzebowanie na substancje odżywcze i sposoby ich przyswajania. Dlatego jeden może być 
zdrowy, a drugi – chory, chociaż mogą się jednakowo żywić.

Na przykład z wiekiem stopniowo pogarsza się wydzielanie soków trawiennych i przyswajanie
pokarmów. Nawet, jeżeli zapewnimy sobie produkty o maksymalnej jakości, trzeba efektywnie 
przyswajać wchodzące w ich skład odżywcze składniki. Dla pewnych ludzi niezbędne są dodatkowe 
substancje odżywcze, aby zrekompensować słabości trawienia.

Zapotrzebowanie na określone żywienie jest uwarunkowane przez kilka czynników, wśród 
których znajdują się:

- poziom aktywności,

- wiek,

- płeć,

- stres,

- genetyka,

- problemy ze zdrowiem,

- inne czynniki.

Poziom aktywności

Zapotrzebowanie na odpowiednie żywienie u ludzi aktywnych fizycznie jest większe od tych,
których styl życia jest mało aktywny. Brak aktywności ma swoje następstwa: wnosi swój wkład w
pogorszenie  cyrkulacji  krwi,  co  zmniejsza  efektywność  odżywiania  komórek.  Fizyczne  obciążenia
zwiększają  zapotrzebowanie  na  pełnowartościowe  żywienie  i  poprawiają  efektywność  przemiany
materii.

Wiek

Rosnące dzieci wymagają innej niż dorośli struktury żywienia. W okresie wzrostu potrzeba 
więcej kwasów tłuszczowych niż wieku dorosłym, kiedy to norma jest wyliczana według wagi. 
Chłopiec u progu dojrzałości płciowej wymaga znacznie więcej cynku niż młody człowiek w wieku 20 
lat. W miarę starzenia zmienia się zapotrzebowanie na określone substancje. Na proces przyswojenia 
pokarmu wpływają także lekarstwa. Wielu starszych ludzi nie jest w stanie wchłonąć z pokarmu 
niezbędnych im substancji odżywczych. 

Płeć



Potrzeby mężczyzn i kobiet, dziewcząt i chłopców nie są jednakowe. W przypadku kobiet na 
przykład niezbędność określonych składników odżywczych jest określana różnymi okresami ich życia: 
cyklem menstruacyjnym, ciążą, karmieniem, menopauzą.

Stres

Cykl fizjologiczny albo stres emocjonalny mogą znacząco wpłynąć na apetyt, wybór 
produktów i spożycie pokarmów. Stres zwiększa zapotrzebowanie na witaminy z grupy B i na takie 
minerały jak cynk i magnez. Braki magnesu są zwykle przyczyną pociągu do czekolady. W zabieganiu 
naszego stylu życia i nagromadzeniu „maleńkich stresów” ważne jest zapewnienie organizmowi 
dodatkowych substancji odżywczych, jako że te czynniki zewnętrzne istotnie zwiększają 
zapotrzebowanie na pełnowartościowe żywienie.

Genetyka

Różnice w zapotrzebowaniu na substancje odżywcze (powyżej lub poniżej średniej) w znanym
stopniu są uwarunkowane dziedzicznością.

Problemy ze zdrowiem

Określone choroby znacząco zwiększają poziom substancji odżywczych niezbędnych 
organizmowi do odbudowy.

Inne czynniki

Wiele stałych nawyków wpływa na zapotrzebowanie na określone żywienie. Alkohol zwiększa
zapotrzebowanie na cynk, magnes, witaminy B i C; palenie – na witaminy C, B6 i cynk. Miłośnicy kawy 
i herbaty wymagają więcej żelaza, witaminy B u cynku, jako że te napoje pogarszają przyswajanie 
żelaza i cynku, a także teaniny. Z tymi szkodliwymi nałogami związane są zachorowania płuc, trzustki, 
wątroby i układu pokarmowego, przeszkadzają one także w przyswajaniu przez organizm witamin, 
minerałów i substancji odżywczych. Wypisywane na receptę i opatentowane lekarstwa – środki 
przeczyszczające, leki zmniejszające wydzielanie kwasów żołądkowych, środki przeciwbólowe, 
antybiotyki i doustne środki antykoncepcyjne często prowadzą do wycieńczenia organizmu, jako że 
blokują, tłumią i uniemożliwiają pełne wykorzystanie pokarmu przez organizm.

Jeśli wasz organizm nie czuje bólu ani dyskomfortu, świadczy to o dobrym zdrowiu. Złe 
zdrowie sygnalizuje zwykle cały rząd symptomów, nawet jeśli postanowiliśmy je ignorować.

Usunięcie osadów z systemu pokarmowego – pierwszy krok odmładzania

Podstawowe czynniki, sprzyjające starzeniu i degradacji, są bezpośrednio związane z naszym 
stylem życia i nawykami. Urodziliśmy się z absolutnie czystymi organami wewnętrznymi. Jeśli by je 
można było zachować w ich pierwotnym stanie, przez całe życie mielibyśmy tak samo delikatną skórę 
jak dzieci i nie bylibyśmy narażeni na choroby starości. Niestety od momentu narodzin atakują nas 
bakterie, pasożyty i różne toksyny, które zupełnie zużywają system immunologiczny. Jeślibyśmy 
myśleli o swoim ciele jako o ekosystemie, unikalibyśmy zabrudzenia go i podtrzymywalibyśmy 
naturalną równowagę organizmu.



Wielu z nas bardziej troszczy się o swój samochód niż o samego siebie. Wiemy, że jeśli do 
baku nalejemy wody, silnik nie będzie pracować. To samo dzieje się z naszym organizmem, kiedy 
zażyjemy truciznę. Ale jeżeli dolejemy do benzyny tylko trochę wody, silnik będzie pracować, choć 
źle. Jest to mniej więcej to samo, co sami stale robimy ze sobą, wypełniając organizm brudnym 
powietrzem i nieoczyszczoną wodą, toksycznymi chemikaliami i zanadto poddanym obróbce, 
przeciążonym niepotrzebnymi dodatkami jedzeniem.

Nie możemy uniknąć zanieczyszczonego środowiska, a jednak jemy to, na co mamy ochotę, 
chociaż wiemy, że jest to szkodliwe. Niezbędne jest więc wykorzystanie specjalnego programu w celu 
usunięcia ze swojej „osobistej planety” nagromadzonych śmieci.

Na początek trzeba zrozumieć sam mechanizm detoksykacji. Cały nasz system pokarmowy 
(od ust do odbytu) ma długość około 10 metrów. Kiedy jemy poddane obróbce jedzenie, „rurka”, 
którą on jest, z czasem pokrywa się „rdzą”. Taki nalot przeszkadza krwi we wchłanianiu substancji 
odżywczych z pokarmu.

Procesowi starzenia zapobiegają gruczoły, wytwarzające hormony, oraz organy oczyszczające 
organizm z toksyn. Uczeni uważają, że jeśli ilość hormonów się zmniejsza lub jeśli tracą one swoją 
siłę, organizm będzie się starzał.

George Fahi z laboratorium Jerome’a Hollanda Amerykańskiego Czerwonego Krzyża w 
Rockville, stan Maryland, w swoich badaniach pokazał, że jeśli uzupełnić brakujące hormony, procesy 
starzenia można zawrócić. Zapoznamjy się bliżej z systemem gruczołów naszego organizmu.

s.16

System endokrynologiczny składa się z następujących organów:

Szyszynka – przypominający stożek gruczoł, znajdujący się u podstawy mózgu, wydziela 
melatoninę, pomagającą zsynchronizować biorytmy, i jest „hormonem snu”.

Przysadka mózgowa - „główny gruczoł” organizmu, stymuluje nadnercza, tarczycę, 
pigmentacyjne komórki skóry i gruczoły płciowe. 

Tarczyca – gruczoł, stymulujący przemianę materii, kontroluje ilość wytwarzanego przez ciało
ciepła oraz rozwój szkieletu.

Gruczoły przytarczyczne - regulują wykorzystanie i funkcjonowanie wapnia i fosforu w 
organizmie.

Grasica - znajduje się za mostkiem, jest ważna dla rozwoju międzykomórkowych reakcji 
immunologicznych.

Nadnercza – gruczoł decydujący w regulacji metabolizmu, wytwarza także hormony, 
regulujące ciśnienie krwi oraz równowagę solną i wapniową w organizmie.

Trzustka – gruczoł znajdujący się w brzuchu, który wydziela insulinę i glukagon, kontrolujące 
wykorzystanie cukru – źródła energii dla organizmu.



Jajniki – żeńskie gruczoły płciowe, wytwarzające estrogen i progesteron.

Męskie gruczoły płciowe (jądra) produkują testosteron w celu produkcji spermy i rozwoju 
męskich cech płciowych.

Kiedy gruczoły źle działają, sprzyjają pojawieniu się chorób wieku starczego i niszczą cały 
ekosystem organizmu. Procesy te są wzajemnie powiązane. Stan organizmu zależy także od 
prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej, znanej jako pH.

Kwasy – są to związki chemiczne, które mogą oddawać pozytywnie załadowane jony wodoru 
w rezultacie reakcji chemicznej.

Zasady – są to związki chemiczne, które mają właściwości przeciwne niż kwasy i dążą do 
neutralizowania ich, tworząc sole.

Nie istnieje idealny stan równowagi kwasowo-zasadowej, ponieważ przyjmowanie wody i 
pokarmu nieustannie ją zmienia. Kwaśne substancje tworzą warunki dla trawienia pokarmów.

Równowaga kwasowo-zasadowa może zostać naruszona w przypadku spożywania zbyt dużej 
ilości produktów tworzących kwasy oraz w razie chorobowych stanów organizmu, takich jak wymioty,
rozwolnienie, cukrzyca lub niektóre choroby nerek.

W czasie stosowania dowolnego programu detoksykacji skrajnie ważne jest obserwowanie 
pH swojego organizmu i tworzenie warunków słabo zasadowych.

Za wyprowadzenie toksyn z organizmu odpowiadają usuwające je organy, powinny się więc 
one znajdować w dobrej formie fizycznej. Ale to nie wystarczy: w celu wymywania wszelkich 
szkodliwych substancji niezbędna jest jeszcze wielka ilość wody. Kiedy człowiek stwarzał alternatywy 
dla wody (woda sodowa, kawa, napoje alkoholowe), tworzył tym samym bazę dla zaparć. Wiele 
cieczy prowadzi w rzeczywistości od odwadniania organizmu. Jeśli przystąpiliśmy do jego 
oczyszczania, musimy codziennie wypijać nie mniej niż osiem szklanek wody, a nawet więcej.

Picie wody samo w sobie jest rzeczą ryzykowną, jako że wiele źródeł jest zabrudzonych, 
chlorowanych, fluorowanych i kipi od bakterii. W każdym z programów detoksykacji wymaga się 
jednak picia oczyszczonej wody, jeśli nie chcemy dostarczyć swojemu organizmowi jeszcze więcej 
toksyn.

Organy oczyszczania organizmu mogą przepuścić przez siebie ogromną ilość wody, 
powinniśmy jednak wspomóc ich pracę, wyrównując straty mikroelementów, pojawiające się w 
czasie przemywania organizmu.

Podstawą wszystkiego są mineralne jony. Uczeni uważają, że główna przyczyna dobrego 
zdrowia kryje się w bogatej w nie wodzie. Chodzi szczególnie te jony, których jest zastraszająco mało 
w wodzie, jaką na co dzień pijemy.

Znany jest fakt, że przedstawiciele Hunzu, liczącej sobie dwa tysiące lat cywilizacji z 
Himalajów, żyją znacznie dłużej niż przeciętny człowiek. Ich woda pitna jest bogata w jony mineralne i
bierze swój początek w górskich źródłach. Ściekając w dół pod ziemią i po jej powierzchni, potokami 



obmywa ona kamienie, z których wypłukuje mikroelementy. Woda ta jest elektrycznie naładowana 
dodatnimi i ujemnymi jonami, dzielącymi się w czasie padania i uderzania o kamienie. Zaopatruje ona
organizm w całe niezbędne spektrum minerałów. 

W Japonii na wsypach Tokunoshima i Okinawa odnotowuje się długość życia powyżej 100 lat, 
a przy tym żyjący tam starsi ludzie pozostają czynni, zachowując dobrą formę fizyczną, aktywność i 
rozwijając się duchowo.

Rzecz w tym, że wyspy te były w przeszłości koralowymi atolami, składającymi się z 
zadziwiającego koralu – białego koralu Sango. Jest to jedyny rodzaj koralu, który pod względem 
budowy jest identyczny z budową naszych kości. W Japonii wykonuje się z niego nie tylko protezy 
kostne, których nie odrzuca organizm, ale i protezy gałki ocznej, jako że naczynia krwionośne są w 
stanie przez ten koral rosnąć. 

Mineralne jony mają nieogarnione znaczenie dla stanu systemu immunologicznego. Nasz 
organizm przenikają elektryczne wahania i im silniejsze są te wewnętrzne wibracje, tym jesteśmy 
zdrowsi. Amplituda elektrycznych wahań w organizmie zmienia się wprost proporcjonalnie do wahań 
chemicznych związków zasadowych i kwasowych, znajdujących się w nim w każdym momencie.

Koral Sango w ciągu kilku sekund usuwa z wody, do której został dodany, wszystkie związki 
chloru. Po dziesięciu minutach woda nabiera zadziwiających właściwości:

- zostaje całkowicie odkażona,

- zmienia napięcie powierzchniowe (staje się bardziej ciekła i lepiej przyswajalna przez 
organizm);

- zmienia swoje pH w stronę zasadowości;

- do wody trafiają wszystkie mineralne składniki koralu Sango w formie jonowej;

- wzmacnia krążenie limfy.

Preparat, który zawiera zmielony koral Sango z wysp Japonii, zawiera około 70 życiowo 
ważnych pierwiastków:

Wapń Brom Srebro Magnez Mangan Miedź Krzem Chrom Złoto Sód Bor Molibden Siarka 
Węgiel Fosfor Żelazo Selen Jod Potas Platyna Fluor

Preparat ten nazywany jest „Alka-Mine”.

Codzienne stosowanie tej wody w celach profilaktycznych: 1 torebeczka koralowego wapna 
na 1,5 litra nie przegotowanej wody w ciągu dnia. 

Woda z dodatkiem koralu Sango sprzyja:

- zmniejszeniu ryzyka zachorowań przewodu pokarmowego;

- osiągnięciu optymalnego pH krwi i cieczy międzykomórkowych;

- zapobieganiu rozwoju artretyzmu;



- profilaktyce osteoporozy;

- odbudowie normalnej struktury chrząstki i tkanki kostnej;

- normalizacji ciśnienia krwi i poziomu znajdującego się w niej cukru;

- poprawie przepływu krwi do centralnego układu nerwowego oraz innych organów i tkanek.

Łatwe korzystanie z preparatu pozwala każdemu człowiekowi podtrzymać optymalny poziom 
wewnętrznego zdrowia organizmu. Jeżeli prawidłowo przygotowaliśmy swój organizm, tworząc słabo
zasadowe pH i przemywając go dużą ilością wody, mamy możliwość przejścia do kolejnych metod 
detoksykacji.

Wątroba, nerki i węzły chłonne to dobry cel dla chorób. Będąc organami oczyszczającymi, 
muszą być narażone na działanie toksyn, które mogą się w nich na długo zatrzymać. Wymywanie 
trucizn z tych organów może zapobiegać pojawieniu się raka, nie pozwalać stłumić działania systemu 
immunologicznego, …

Wątroba to najbardziej złożony organ. Zamienia ona wszystko, co jemy, wdychamy lub 
wchłaniamy poprzez skórę, w substancje pożyteczne dla życia. Wywołuje ona cyrkulację substancji i 
produkuje antyhistaminy, przetwarzającą tłuszcze żółć, wydziela także niezbędny dla trawienia i 
zapobiegania zaparciom cholesterol. Zachodzi w niej metabolizm protein i węglowodanów, 
przechowywane są witaminy i mikroelementy, a także wytwarzane wewnątrz organizmu hormony i 
enzymy. Przez cały czas obchodzimy się z tym organem źle, ale posiada on zadziwiającą zdolność 
funkcjonowania w dalszym ciągu nawet kiedy 80% jego komórek jest uszkodzone.

Jeżeli stale odczuwacie zawroty głowy, suchość w ustach, plątaninę myśli, jeśli w 
niewytłumaczalny sposób zwiększyła się wasza waga, kiedy czujecie depresję, silne zmęczenie, gdy 
zdarzają się wam zaparcia i cierpicie na alergie – może to oznaczać, że wymagacie oczyszczenia 
wątroby. Detoksykacja wątroby nie będzie jednak pełna bez jednoczesnego oczyszczenia przewodu 
pokarmowego. 

Organizm jako całość jest regularnie zatruwany z jednego źródła, efekt płynący z oczyszczania
jedynie wątroby i krwi będzie więc bardzo krótkotrwały.

Nieprawidłowe żywienie i samozatrucia sprzyjają stopniowemu narastaniu licznych warstw 
przypominających śluzowe blaszki osadów w przewodzie pokarmowym. Podobnie jak twarda woda 
prowadzi do powstawania kamienia na wewnętrznych ściankach czajnika, tak i nasze złe nawyki 
żywieniowe wywołują podobny efekt w jelitach. Obecność przypominających blaszkę osadów może 
poważnie naruszyć trawienie. Rezultatem mogą być nie tylko zaparcia, ale co więcej – 
niedostatecznie odżywienie organizmu. Kupowanie różnorodnych witamin i pożytecznych produktów
staje się pieniędzmi wyrzuconymi na wiatr, jako że nie mogą one być przyswajane, a zamiast tego po 
prostu są usuwane na zewnątrz.

Te „zardzewiałe ścianki” jelit stają się przyczyną zapalenia uchyłków (łac. diverticulitis), 
zapaleń śluzówki przewodu pokarmowego, raka jelita grubego i mnóstwa innych chorób. 
Rozkładające się i zastałe powierzchnie z trującymi substancjami i zgubnymi bakteriami mogą zacząć 
ropieć i przedostawać się na zewnątrz w strumień krwi. Wraz z krwią toksyny te trafiają do 



najsłabszych zakątków organizmu, niszczą system immunologiczny i wywołują wyczerpujące ciało 
choroby. Niestety, symptomy świadczące o nadmiarze toksyn w przewodzie pokarmowym często 
diagnozowane są nieprawidłowo i odpowiednio do tego naznaczone leczenie nie może być 
efektywne, póki nie zostanie usunięta ich rzeczywista przyczyna i nie zostanie przeprowadzone 
oczyszczenie jelit.

Z reguły żaden człowiek nie dopuszcza do siebie myśli, że może mieć glisty. Według badań 
medycznych ma je ponad 55 mln amerykańskich dzieci. Ludzie zarażają się nimi od much, kleszczy, 
zwierząt domowych, przez brudne ręce, fekalia, otrzymują jaja glist z pokarmem i innymi drogami.

Przewód pokarmowy jest dla glist idealnym środowiskiem, chronią się one przed 
procedurami antypasożytniczymi w gęstych warstwach przypominających blaszki osadów. W ludzkim 
ciele może żyć ponad 134 pasożyty. Światowa Organizacja Zdrowia wymienia wywoływane przez nie 
zachorowania wśród pierwszych sześciu najbardziej zgubnych infekcji.

Pasożyty mogą wywoływać wiele symptomów chorobowych związanych z rozstrojem 
trawienia, takich jak bezsenność, bóle głowy, anemia, ślepota, wrzody na skórze, bóle mięśni…

Okrągłe czerwie składają ponad 20 tysięcy, a Ancylostoma od 5 do 10 tysięcy jajeczek 
dziennie. Glisty mogą żyć czternaście lat. Jeżeli już się znajdują w waszym organizmie, można się ich 
pozbyć dzięki kompleksowemu leczeniu, uzupełniając lekarstwa przeciwko glistom oczyszczeniem 
przewodu pokarmowego, aby nie pozostawić im miejsca, w którym mogłyby się schronić.

Dowolny system oczyszczania organizmu powinien w pełni odpowiadać następującym 
wymaganiom:

1. Enterosorbcja (zdolność do wchłaniania i wyprowadzania z przewodu pokarmowego 
szkodliwych, trujących dla organizmu substancji)

2. Zachowanie ważnych biologicznie pierwiastków.

3. Regeneracja położonej na ściankach warstwy śluzowej.

4. Regeneracja śluzówki.

5. Komponenty trawiące białka i tłuszcze.

6. Poprawa mikrokrążenia i funkcji wydzielania wewnętrznego komórek.

7. Działanie poprawiające przyswajanie krążącego w organizmie tlenu i zwiększające 
odporność na hipoksję (niedobór tlenu).

8. Stymulacja lokalnej odporności.

9. Działanie przeciwrakowe.

10. Działanie przeciwpasożytnicze.

11. Normalizacja mikroflory.

12. Stymulowanie ruchu cieczy międzykomórkowej.



13. Działanie ochraniające wątrobę.

14. Włączać komponenty, posiadające lekkie właściwości rozwalniające.

15. Nasycenie witaminami.

Istnieje wiele sposobów oczyszczania jelita grubego, w których wykorzystuje się olej z oliwek, 
sok cytrynowy lub jabłkowy, angielska sól (siarczan magnezu), stosowanie lewatyw i tak dalej.

Wszystkie mają pewne braki: 

- Nie odpowiadają przedstawionym wymaganiom wobec programów oczyszczania.

- Nie są kompleksowe.

- Mają wąskie zastosowanie.

- Mogą doprowadzić do pojawienia się choroby i osłabieniu odporności.

Chemia ciała człowieka jest bardzo wrażliwa i każde naruszenie równowagi może 
doprowadzić do niebezpiecznych skutków ubocznych. Jednym z nich jest emocjonalna niestabilność. 
W czasie oczyszczania ciała z toksyn „pamięć” o nich może się zachowywać w komórkach, co 
prowadzi do pojawienia się bezpodstawnych emocji: smutku, gniewu i strachu.

Program, który w pełni odpowiada wszystkim wymaganiom kompleksowego oczyszczania 
systemów wydalania organizmu, to „Colo-Vada Plus”.

Jest to unikatowy, zbalansowany, rozłożony na etapy program oczyszczania wyliczony na 14 
dni stosowania.

Kompleks wchodzących w jego skład komponentów roślinnych, witamin, minerałów, 
enzymów pomaga organizmowi pozbyć się nagromadzonych odpadków i toksyn. Program Colo-Vada 
Plus pozwala stworzyć zdrowe środowisko wewnętrzne na drodze oczyszczenia wszystkich systemów 
wydalania i oczyszczenia organizmu jako całości.

Colo-Vada Plus pomaga w ciągu 14 dni doprowadzić organizm do stanu optymalnego 
zdrowia, a także zmienić pewne początkowe wskaźniki „nie-zdrowia”.

Przy pomocy tego programu dochodzi do umiarkowanej aktywizacji wszystkich obronnych sił 
organizmu, zostaje ustanowiona optymalna i najbardziej oszczędna dla niego przemiana materii. 
Znacząco wzrasta zdolność do pracy umysłowej i fizycznej. Organizm staje się odporniejszy nie tylko 
na szkodliwe oddziaływanie fizyczne i chemiczne oraz na różne stresy, ale i na agresję biologiczną, 
szczególnie na infekcje. Zachodzi delikatne korygowanie różnych naruszeń w organizmie, co 
wzmacnia ochronę przeciwrakową, a także spowalnia rozwój takich chorób związanych ze starzeniem
jak arterioskleroza i cukrzyca.

Program Colo-Vada Plus składa się z trzech etapów:

1. Przygotowanie (7 dni).

2. Oczyszczanie (4 dni).



3. Odbudowa (3 dni).

Przeanalizujmy, co się składa na te etapy i co się w ich trakcie dzieje z organizmem. 

Przygotowanie

Na pierwszy etap programu przeznaczono 14 torebeczek nr 1, zawierających po 10 ziołowych 
tabletek i kapsułek.

Codziennie przy porannym posiłku przyjmuje się zawartość jednej torebeczki nr 1, a przy 
wieczornym posiłku - drugiej torebeczki nr 1.

Na tym etapie organizm przygotowuje się do oczyszczania, toksyczne substancje są z niego 
wyprowadzane i przetransportowane do jelita grubego. Organizm zostaje zaopatrzony w substancje 
odżywcze, jego działanie się normalizuje. Proces detoksykacji może wywoływać pewne 
niedomagania, takie jak ból głowy, mdłości, utrudnione oddychanie i wzmocnione poczucie zapachu 
ciała, które pojawia się w miarę postępowania procesu oczyszczania. W tym przypadku, w celu 
podtrzymania zasadowości organizmu, trzeba dodatkowo do półtora litra wody z koralem Sango 
dodać w ciągu dnia 2-3 szklanki wody, w każdej z których znajdować się będzie torebeczka z koralem.

Każda torebeczka nr 1 zawiera:

Ultimate – kompleks witaminowo-mineralny, 1 tabletka.

Mega Acidophilus – pożyteczne bakterie acidophilus, sprzyjające odbudowie równowagi 
mikroflory w przewodzie pokarmowym. Są one zupełnie niezbędne dla normalnego trawienia, jako że
chronią jelita przed napaścią szkodliwych mikroorganizmów i wytwarzają witaminy, 1 tabletka.

Witamina C (500 mg) – 1 tabletka. Kwas askorbinowy to jedna z głównych substancji 
odżywczych, będących antyoksydantami, samodzielnie niszczących wolne rodniki i infekcje 
spowodowane przez mikroby. 

Lucerna – to unikana roślina, ważne źródło chlorofilu i wielu witamin. Ma bardzo szeroki 
zakres działania. Sprzyja gojeniu się nadżerek, wrzodów, otwartych ran, pomaga w walce z 
infekcjami. Stosowanie lucerny zwiększa elastyczność arterii, zmniejsza poziom cholesterolu w 
plazmie krwi, zapobiega rozwojowi arteriosklerozy, stabilizuje poziom cukru we krwi. Lucerna jest 
stosowana w przypadku chronicznych i ostrych zapaleń pęcherza moczowego, przy prostacie, 
chorobie wrzodowej, artretyzmie, reumatyzmie, zapobiega rozwojowi powikłań cukrzycy. Do tego 
wspaniale oczyszcza krew. 2 tabletki.

Kruszyna amerykańska– naturalny środek przeczyszczający, zmiękcza stolec i wpływa 
uspakajająco na jelito grube. 1 tabletka.

Kombinacja ziół 2 – kombinacja czosnku, czerwonej koniczyny, kozieradki pospolitej, kory 
gorzknii, korzenia Black Cohosh, szałwii czerwonej, gorzknika kanadyjskiego. Zioła te były tradycyjnie 
wykorzystywane w celu oczyszczenia organizmu. 2 tabletki.



Liście czarnego orzecha uważa się je za jeden z najbardziej efektywnych naturalnych środków
oczyszczania organizmu z pasożytów. Bogaty w mangan czarny orzech jest wspaniałym środkiem 
wspomagającym wydzielanie żółci i normalną perystaltykę jelit. 2 tabletki.

Oczyszczenie

Na drugi etap programu przeznaczono 8 torebeczek o numerze 2. Zawierają one po 8 
ziołowych tabletek i kapsułek oraz 16 pakiecików po 12 gram proszków Colo-Vada Mix.

Przyjmuje się po 1 torebeczce dwa razy dziennie – rano i wieczorem.

Koktajl z proszku Colo-Vada Mix ma być przyjmowany 4 razy dziennie (co 3-4 godziny). Na 
tym etapie nie jedzcie żadnych stałych ani ciekłych pokarmów za wyjątkiem soków, lekkich ziołowych 
herbatek lub wody.

Proszek będzie pęcznieć w żołądku i dzięki temu nie będziecie czuć głodu. Wypijajcie co 
najmniej jedną szklankę wody między kolejnym przyjmowaniem proszku. Jeśli na tym etapie 
pojawiają się problemy z jelitami, można na noc robić lewatywę z ciepłą wodą.

Przygotowanie koktajlu Colo-Vada Mix

Wsypać zawartość jednej torebeczki Colo-Vada Mix do szklanki z chłodną wodą lub sokiem 
owocowym. Starannie zamieszać i od razu wypić, po czym wypić jeszcze jedną szklankę wody.

Na podstawie doświadczenia w stosowaniu programu Colo-Vada Plus zaleca się: 

- W celu rozcieńczenia proszku Colo-Vada Mix wykorzystajcie schłodzony sok owocowy 
wybrany według waszego smaku, w ten sposób proszek Colo-Vada Mix pije się znacznie przyjemniej 
niż z wodą. Bardzo dobrze pasuje sok pomarańczowy, grejpfrutowy lub cytrynowy, jeśli nie ma alergii 
na owoce cytrusowe. Idealne byłoby oczywiście wykorzystanie świeżo wyżętych soków bez dodatku 
cukru, ale zupełnie dopuszczalne są i zwykłe soki z kartonu. Nie zaleca się soku jabłkowego, jako że 
może on wywołać nadmierne wzdęcia brzucha, jeśli nie można się go wyrzec, zaleca się stosowanie 
go po rozcieńczeniu z wodą.

W pierwszym dniu przyjmowania proszku można poeksperymentować i z wodą, i z sokiem. 
Część ludzi, zwłaszcza ci, którzy już przeszli pełny kurs oczyszczenia Colo-Vadą Plus, wolało jednak 
rozpuszczać proszek Colo-Vada Mix w wodzie. W celu rozpuszczenia proszku za optymalne uważa się 
wykorzystanie wody koralowej albo soku z dodatkiem koralowego wapnia.

- Sok lub woda, w których rozpuszczany jest proszek, powinien być zimny, ponieważ w razie 
wykorzystania ciepłej wody proszek Colo-Vada Mix na tyle szybko pęcznieje, że picie otrzymanego 
roztworu staje się praktycznie niemożliwe – powstaje stała, przypominająca żel masa.

- Proszek Colo-Vada Mix nawet w zimnej cieczy szybko zastyga, po wsypaniu proszku do 
szklanki z zimnym sokiem lub wodą należy więc go szybko rozmieszać i nie czekając na rozpuszczenie 
się drobnych okruchów szybko wypić uzyskany koktajl.



Na drugim etapie zachodzi oczyszczenie jelit, dzięki silnemu pęcznieniu proszku Colo-Vada 
Mix z powstawaniem przypominającej żel masy, która wykazuje zdumiewającą zdolność pokrywania 
wielkiej ilość zastałej zawartości jelit. W rezultacie rozrzedzone masy stolca mogą być łatwo usunięte 
z organizmu.

Każda torebeczka nr 2 zawiera:

Ultimate – 2 tabletki.

Mega Acidophilus – jedna kapsułka.

Witaminę C (500 mg) – 1 tabletka.

Lucernę – 2 tabletki.

Kruszynę amerykańską – 1 tabletka.

Kombinacja ziół nr 2 – 1 tabletka.

Liście czarnego orzecha – 1 tabletka.

Skład proszków Colo-Vada Mix:

Ziarna babki (6,22 g).

Kaolin (5,03 g).

Skórka cytryny (0,49 g).

Lecytyna (0,12 g).

Suszona śliwka (0,1 g).

Dodatek aromatyczny o zapachu banana (0,02 g).

Ekstrakt korzenia lukrecji (0,01 g).

Kaolin działa jak absorbent, pochłaniając toksyny z przewodu pokarmowego. Ta 
zdumiewająca substancja absorbuje 40 razy więcej substancji toksycznych niż sama waży! 

Kaolin sprzyja wyprowadzeniu zastałej zawartości jelit i spulchnia stwardniałe, pokryte 
śluzem osady na ich ściankach.

Odbudowa

Na trzeci etap programu przeznaczono sześć torebeczek nr 3 po 8 tabletek i kapsułek.

Codziennie przyjmować zawartość jednej torebeczki nr 3 przy porannym posiłku i drugiej przy
wieczornym. Aby dać systemowi trawienia możliwość stopniowego powrotu do normalnego 
roboczego obciążenia, w tym okresie najlepiej jest jeść tylko surowe albo lekko poddane kulinarnej 
obróbce warzywa, a zawierające białka produkty, takie jak jajka, mięso itd. stopniowo wprowadzać 



ponownie do diety i czynić to tylko małymi porcjami, zaczynając od przedostatniego dnia przed 
zakończeniem programu oczyszczania. 

Każda torebeczka nr 3 zawiera:

Ultimate – 1 tabletka.

Mega Acidophilius – 2 kapsułki.

Witaminę C (500 mg) – 1 tabletka.

Lucernę– 2 tabletki.

Kruszynę amerykańską– 1 tabletka.

Enzymatyk (enzymy) – 1 maleńka kapsułka.

Enzymatyk (enzymy stymulujące trawienie) zawiera amylazę, proteazy, lipazę, maltazę, β-
galaktozydazy, peptydazy, γ-amylazę, mikroklastery Flanagana, bromelainę, celulozę, sacharozę, 
papainę, laktazę i phycotene. 

Te enzymy trawienne zapewniają dobre trawienie po diecie 2 etapu, zakładającej spożywanie
jedynie różnorodnych soków. 

Jeśli jelita się przepełniają, a funkcje jelit są osłabione, program Colo-Vada Plus można 
powtarzać co 2 miesiące. W innych przypadkach w celu zapewnienia normalnych funkcji systemu 
trawiennego zaleca się przechodzenie programu 2 razy w roku.

Przeciwwskazaniami w stosowaniu programu oczyszczania organizmu Colo-Vada Plus są:

- kamienie woreczka żółciowego ponad 0,7 mm;

- ciąża;

- młody wiek;

- obostrzenia stanów chorobowych.

Po oczyszczeniu z toksyn bardzo ważne staje się odbudowanie flory jelit oraz wzmocnienie 
systemu odpornościowego. Wszystko to sprzyja walce ze starzeniem i problemami ze zdrowiem.

Zestaw zaprzyjaźnionych bakterii zamieszkujących nasze jelita nieustannie się zmienia. 
Wewnątrz systemu pokarmowego żyje ponad 100 trylionów sprzyjających życiu bakterii, działających 
w symbiozie lub znajdujących się w relacjach antagonistycznych. Dysponują one różnymi enzymami, 
realizując różne typy metabolizmu i przekształcając substancje w związki, które mogą wpływać na 
substancje odżywcze, funkcje fizjologiczne, efektywność lekarstw, pojawienie się komórek rakowych, 
opór wobec infekcji i starzeniu.

Florze bakteryjnej szkodzą, „złych chłopców zawsze jest więcej niż dobrych”, antybiotyki, 
stresy, grypa, nadmierne picie alkoholu i produktów wytwarzających kwasy. Tworzy to ryzyko 
zachorowań i jest częścią procesu starzenia. 



Kiedy dochodzi do takiego rozstroju flory bakteryjnej, osłabiona zostaje zdolność 
przetwarzania substancji odżywczych, czujemy wzdęcia, pojawiają się zaparcia i rozwija się poczucie 
dyskomfortu.

Przygaszone oczy, zły stan skóry, wyblakłe włosy i nadmierna ilość zmarszczek to te trudno 
uchwytne oznaki, które świadczą o złym stanie flory jelitowej. W zdrowym ciele bakterie acidophilius 
znajdują się na całej długości jelita cienkiego, a bakterie Lactobacillus bifidus – od dolnej części jelita 
cienkiego do jelita grubego. Te bakterie kwasu mlekowego wytwarzają substancje, zmniejszające pH 
jelit (zwiększają kwasowość) i tym samym zabijają bakterie chorobotwórcze. Oprócz tego aktywizują 
mikrofagi (pożeraczy toksyn), które także niszczą szkodliwe bakterie. Jelito grube to główne pole 
bitwy bakterii.

Bakterie acidophilius znajdują się w jelicie cienkim, a wielka część bakterii Lactobacillus 
bifidus – w grubym.

Możemy zwiększyć ilość tych niezbędnych naszemu organizmowi bakterii, wprowadzając je 
do niego z jedzeniem. Jednakże, aby trafić do jelita grubego, trafiające z zewnątrz bakterie powinny 
przejść przez kwaśne środowisko żołądka.

Większość bakterii kwasu mlekowego, znajdujących się np. w jogurcie i w wielu innych 
produktach mlecznych, nie wytrzymuje w kwaśnym środowisku żołądka i trafiając do jelit jest już 
martwa. Najbardziej odporne z nich, zgodnie z ostatnimi badaniami, są bakterie Lactobacillus bifidus ,
które być może trafiają do jelita żywe. Za każdym razem, kiedy spożywacie „pożyteczne bakterie”, 
róbcie to pod koniec posiłku, kiedy będą w stanie „prześliznąć się”, póki kwas jest osłabiony 
przetwarzaniem pokarmu.

Bacterium longum, Zactobacillus acidophilius i Bacterium bifidum to trzy z najbardziej 
rozpowszechnionych rodzajów bakterii, dobrze godzących się ze sobą. Ich przydatność biologiczna 
jest nadzwyczaj wysoka, kiedy ich kultury są wydzielone z ludzkiego organizmu. Te maleńkie bakterie,
zwłaszcza Zactobacillus acidophilus grają wyjątkowo ważną rolę w funkcjonowaniu organizmu. 
Produkują one enzymy trawienne, wiele witamin grupy B, chronią powierzchnię śluzówki jelit, niszczą
bakterie chorobotwórcze, zmniejszają ilość gazów i sprzyjają oddychaniu, zapobiegają rozstrojowi 
jelit.

Bada się także możliwość stosowania bakterii kwasu mlekowego w leczeniu zachorowań 
onkologicznych.

Przyjmowanie pożytecznych bakterii pokarmowych jako dodatku do diety pomoże w 
przyswajaniu i nasycaniu organizmu optymalnymi kombinacjami wielu niezbędnych substancji, takich
jak proteiny, węglowodany, jony minerałów, mikroelementy, aminokwasy, witaminy i enzymy.

W 1977 w biochemicznym laboratorium szwajcarskiego Federal Institute of Technology w 
Zurychu przeprowadzono interesujący eksperyment: komórki ludzkie (w probówce) były hodowane 
w warunkach hiper- i hipograwitacji w wahadłowcu kosmicznym NASA. Wiedziano, że w warunkach 
nieważkości u astronautów spada produkcja niezbędnych dla systemu obronnego organizmu 
limfocytów. Gdy wprowadzono dodatek Zactobacillus acidophilius, okazało się, że częściowo 
utracona w warunkach mikrograwitacji aktywność komórek może zostać w znaczącym stopniu 



odbudowana lub skompensowana. Inne badania dowiodły, że owa substancja wykazuje dobrze 
przeciwdziała infekcyjom.

Jeśli wrócić do analogii z samochodem, powinniśmy zmienić olej. Zgęstniał on i pogarsza 
pracę silnika. Kiedy tylko stary, brudny olej (toksyny) zostanie usunięty, będziemy w stanie dodać 
nowy (bakterie) i dać sobie szansę zapobiegania chorobom oraz powstrzymywania niszczącego 
działania czasu. 

Zdolność tłumienia działania patogennych mikroorganizmów to podstawowa zaleta 
przyjmowania bakterii acidophilius, szczególnie teraz, kiedy wszędzie się pogarsza jakość wody pitnej.

Zdrowy układ pokarmowy prędzej da sobie radę z organizmami gnilnymi i chorobotwórczymi,
w połączeniu  z pożytecznymi bakteriami.

Zgodnie z poradnikiem zdrowia jelit, w normalnym stanie zawierają one 85% bakterii kwasu 
mlekowego i 15% bakterii koli. W rzeczywistości proporcja tych typów bakterii bywa odwrotna, co 
prowadzi do powstawania gazów, wzdęć, zatrucia jelitowego i systemowego, zapar

 i nieprzyswajalności substancji odżywczych, a następnie do silniejszego wzrostu bakterii 
drożdżaków chorobotwórczych z rodzaju Candida.

Naruszenie tej ważnej relacji zależy od wielu czynników. Jest to choroba, stres, przeciążenie 
diety zarażonymi bakteriami i pestycydami, produktami żywieniowymi i w szczególności 
przyjmowanie antybiotyków.

Długotrwałe przyjmowanie antybiotyków niszczy bakterie kwasu mlekowego w systemie 
pokarmowym, co stymuluje wzrost szkodliwych mikroorganizmów. Prowadzi to do infekcji przewodu 
pokarmowego i gnicia pokarmów w jelitach. Takie gnicie owocuje powstawaniem różnorodnych 
trujących substancji, porażających organizm i pogarszających zdrowie w całości.

Bakterie kwasu mlekowego same z siebie wytwarzają rząd substancji-antybiotyków, m.in. 
acidolina, acydofilina i laktolina. 

I tak, program oczyszczania organizmu Colo-Vada Plus pomaga w procesie oczyszczania 
nasycać nasz organizm sprzyjającą mikroflorą, jako że na każdym etapie tego programu w ciągu 
wszystkich 14 dni otrzymujecie po dwie kapsułki Mega Acidophilius.

Jeśli mieliście problem z dysbakteriozą albo należycie do wymienionych wyżej grup ryzyka 
powstania naruszeń równowagi pomiędzy florą zaprzyjaźnioną i patogenną, niezbędne jest 
przedłużenie przyjmowania Mega Acidophilius po przeprowadzeniu programu Colo-Vada Plus. Kurs 
leczenia może trwać od trzech miesięcy do roku.

Podstawowe pożyteczne cechy przeprowadzonego programu oczyszczania organizmu:

1. Wasz organizm zaczyna normalnie (z pomocą zaprzyjaźnionej flory bakteryjnej) 
wytwarzać enzymy proteazy, lipazy i laktazy, sprzyjające trawieniu.



2. Dzięki zwiększeniu odporności organizm będzie chroniony przed infekcjami grzybowymi, 
wirusami i bakteriami chorobotwórczymi.

3. Zwiększenie tolerancji produktów mlecznych (przy nietolerancji laktozy).

4. Poprawia się wchłanianie witamin i minerałów.

5. Wzmacnia się perystaltyka, która sprzyja regularnemu wydalaniu stolca.

6. Znika zapach przy oddychaniu, wywołany naruszeniami działania jelit.

7. Zmniejsza się ryzyko raka jelita grubego.

8. Zmniejsza się możliwość rozstroju przewodu pokarmowego.

9. Następuje ulga (reemisja) w przypadku wrzodowego zapalenia jelita grubego, choroby 
Krona (Crohna).

10. Znika syndrom rozdrażnionych jelit.

11. Okazuje pozytywny efekt w razie stosowania w schemacie leczenia bakteryjnego 
zapalenia pochwy i infekcji grzybiczych (kandydozy).

12. Sprzyja zmniejszeniu poziomu cholesterolu.

13. Zachodzi oczyszczenie wszystkich systemów wydalniczych organizmu:

- układu moczowego,

- przewodu pokarmowego,

- układu oddechowego,

- skóry.

14. Oczyszczenie tkanek, organów, stawów.

Jest to niewielka część pozytywnych rezultatów, jakie uzyskuje wasz organizm czternaście dni
po skorzystaniu z programu Colo-Vada Plus.

Produkty wywołujące powstawanie kwasów i zasad

Produkty Wytwarzające kwasy Wytwarzające zasady
Owoce Żurawina

Truskawka
Kwaśne owoce

Jabłka, banany, owoce 
cytrusowe, winogrona, wiśnia, 
brzoskwinie, grusze, śliwy, 
papaja, ananas, jagody, morele,
oliwki, kokosy, daktyle

Warzywa Wszystkie warzywa są 
zasadowe, włączając w to 
ziemniaki, dynię i pasternak.

Kasze/ziarnowe Brązowy (nieoczyszczony) ryż, 
jęczmień, pszenica, owies, żyto

Proso, kasza gryczana, 
kukurydza, kiełki



Produkty mięsne i mleczne Wszystkie produkty mięsne i 
mleczne są kwaśne, za 
wyjątkiem odtłuszczonego 
mleka.

Orzechy/nasiona Nerkowiec, orzech grecki, 
funduk, orzeszki arachidowe, 
orzech pekan, nasiona dyni, 
sezam, słonecznik, len

Migdały, orzech amerykański, 
wszystkie kiełkujące ziarna

Bób/grochy Soczewica, fasola Sojowe ziarna, kiełkująca fasola
Cukier Wszystkie produkty cukrowe są

kwasowe, za wyjątkiem miodu
Oleje i masła Orzechowe, śmietankowe, 

śmietanka
Oliwkowe, sojowe, sezamowe,  
słonecznikowe, kukurydziane, 
margaryna

Według specjalistów kwaśne odpadki stopniowo oddziałują na stawy, tkanki, mięśnie, organy 
i gruczoły, wywołując rozstrój ich funkcji, który może być niewielki, ale i znaczący.

W razie ich ataku na stawy może się rozwinąć artretyzm, na mięśnie – zwyrodnienie 
włókniste mięśni (bóle mięśni) i nieprzeliczona ilość chorób, jeśli atakują wewnętrzne organy i 
gruczoły. Im bardziej jesteśmy „kwaśni” tym gorzej działa system immunologiczny. Do doskonałego 
zdrowia prowadzą produkty zasadowe. Ich oddziaływanie na organizm ma mocny i trwały efekt. Im 
bardziej ekstremalne są odchylenia pH, tym silniejsze mogą się okazać zaburzenia zdrowia. Dzień 
człowieka powinien zaczynać się i kończyć się ze zrównoważonym pH, nieco bardziej zasadowym niż 
kwaśnym. Świetnie w tym pomaga wspierająca optymalny poziom zdrowia koralowa woda i 
zharmonizowane prawidłowe żywienie, okresowe przyjmowanie witamin, minerałów i 
zaprzyjaźnionej mikroflory.

Nieco dodatkowych informacji o stosowaniu kompleksowego czternastodniowego
programu oczyszczania organizmu Colo-Vada Plus

Program Colo-Vada Plus jest wykorzystywany przez dziesiątki tysięcy troszczących się o swoje
zdrowie ludzi i daje poruszające rezultaty. Chociaż jest praktyczny i łatwo go stosować, jego działanie 
w organizmie jest bardzo efektywne. Przytoczone niżej pytania i odpowiedzi powinny pomóc 
użytkownikowi w zrozumieniu reakcji organizmu na jego działanie i możliwych nieznacznych 
komplikacji.

Indywidualne komplikacje 

1. Czy należy stosować program Colo-Vada Plus, jeśli w trakcie jego  stosowania nie 
mogę się obejść bez jedzenia?

Najlepszy efekt można osiągnąć, jeśli w trakcie stosowania tego programu nie będziecie 
się żywić stałymi pokarmami, tym nie mniej jest on efektywny i zasługuje na stosowanie, 
nawet jeśli niezbędne jest przyjmowanie posiłków. Jeśli nie możecie głodować albo 



chorujecie na cukrzycę, dodajcie jedzenie, które jest wam niezbędne do podtrzymania 
należytego poziomu cukru.

2. … jeśli mam zapalenie jelita grubego albo zapalenie uchyłków?

… Colo-Vada Plus działa dość mocno, można więc oczekiwać pewnych zaburzeń. Jeśli 
zachorowanie nie jest zbyt ciężkie, niewielkie trudności można pokonać. Jeśli jednak 
zachorowanie jest dość poważne, to na wstępnym etapie programu (etap 1) można 
podwójnie zmniejszyć dozy i realizować tę część w ciągu dwu tygodni, a etap 2 
przeprowadzać z o połowę niższym obciążeniem albo tak, jak możecie to znieść. 
Powtórzcie program po kilku miesiącach. Mieszanie proszku z czystym sokiem aloe także 
pomaga zmniejszyć bóle i uzdrowić organizm.

3. …  jeśli mam chroniczne zaparcie?

… Colo-Vada Plus może okazać wielką pomoc, powinniście jednak spróbować osiągnąć 
normalną regularność opróżniania jelit do i w trakcie wstępnego etapu programu, aby na
etapie 2 mogło być zrealizowane oczyszczenie, a nie tylko szybkie opróżnienie jelit.

Prawdopodobieństwo rezultatów

Stosuję program Colo-Vada Plus i…

- W czwartym dniu stosowania etapu 2 programu Colo-Vada Plus moje jelita bardzo dobrze 
się oczyściły z nagromadzonej masy i wewnątrz poczułem lekkość i czystość– 70%.

Gratulujemy! Program działa i rzeczywiście się oczyściliście. Po kilku dniach poczujecie się, 
jakbyście latali!

- Czuję ciężar w żołądku i zdarzają mi się bóle głowy – 10%

Toksyczna zawartość jelit może być przyczyną bólów głowy i/albo biegunki. Nagłe 
zaprzestanie picia kawy także może być powodem bólów głowy (najlepiej działać stopniowo). 
Program Colo-Vada Plus dobrze działa i poczujecie korzyść, jaki przyniesie waszemu organizmowi.

- Na trzeci dzień stosowania etapu 2 programu poczułem, jak coś dosłownie oczyszcza moje 
jelita, chociaż defekacji nie było przez kilka dni – 6%

Tak, coś rzeczywiście oczyszcza wasze jelita. Jeśli nie ma defekacji, pijcie więcej wody i róbcie 
ćwiczenia. Zobaczycie, co będzie jutro!

- Moje jelita są zupełnie wolne, ale zapach stolca jest obrzydliwy – 5%

Prawdopodobnie nie potrzebujecie tabletki kruszyny amerykańskiej. Jest ona naturalnym 
środkiem przeczyszczającym. To naturalne, że toksyczne odchody mogą źle pachnieć.

- Moje jelita dawno  się nie opróżniały. Czuję, że wkrótce wybuchnę – 4%



Nie niepokójcie się, jeszcze nikt nigdy nie wybuchł. Podwójna doza kruszyny amerykańskiej, 
więcej wody i ćwiczeń. Efekt będzie!

- Prawie przeszedłem program, ale niczego nie poczułem. Nie zauważyłem nic 
nadzwyczajnego – 4%

Coś takiego jest możliwe, jeśli jesteście młodzi i wasze organy wewnętrzne są bardzo czyste 
albo odwrotnie – mocno zanieczyszczone (co jest charakterystyczne dla starszych ludzi) i powinniście 
przejść jeszcze jeden cykl oczyszczania. Spróbujcie znowu za dwa-cztery tygodnie. Większość z tych, 
którzy powtarzają ten kurs, ma zauważalnie lepsze rezultaty niż za pierwszym razem. Przy tym 
możecie być pewni, że określona detoksykacja zachodzi nawet, jeśli naocznie nie stwierdziliście 
rezultatów. Wielka ilość toksyn, metali ciężkich, pozostałości lekarstw i substancji chemicznych jest 
usuwana niezauważalnie.

- Nie mogę pić koktajlu Colo-Vada Mix, bo zaczynam wymiotować – 1%

Prawdopodobnie nieprawidłowo rozpuszczacie proszek Colo-Vada Mix. Jeszcze raz uważnie 
przeczytajcie zalecenia dotyczące przygotowania koktajlu Colo-Vada Mix. Zwróćcie uwagę na to, że 
sok albo woda koniecznie powinny być zimne, a rozpuszczać i pić koktajl należy szybko.

Nie pomylimy się, jeśli powiemy: dosłownie każdy z nas codziennie potrzebuje witaminowych
i mineralnych dodatków w celu podtrzymania dobrego zdrowia i cieszenia się pełnią życia.

„Mój dziadek – powiecie – nigdy nie przyjmował żadnych witamin i dożył do 102 lat, a zginął 
wspinając się na Mont Everest. Dlaczego więc ja powinienem je przyjmować?”

Oczywiście, ale wiele się zmieniło od chwili, kiedy wasz dziadek był zdrowy – powietrze i 
woda nie były wtedy tak zanieczyszczone, jak dzisiaj, i produkty w tym czasie nie były tak obrabiane, 
zakonserwowane, poddane działaniu takiej ilości chemikaliów. Praktycznie nikt z nas nie uzyskuje z 
dzisiejszych produktów wystarczającej ilości witamin i minerałów.

Dwadzieścia dwie przyczyny, dla których warto przyjmowa

 oczyszczający program Colo-Vada Plus

1. Alkohol – nadmiar alkoholu negatywnie wpływa na posiadanie i przyswajanie większości 
substancji odżywczych.

2. Gorąca kawa, herbata lub przyprawy – ciągłe spożywanie gorących cieczy oraz nadmiar 
takich drażniących substancji jak kawa, herbata lub przyprawy może znacząco zmniejszyć 
wydzielanie soków trawiennych, prowadząc do pogorszenia pozyskiwania witamin i 
minerałów z pokarmu.



3. Gotowe do spożycia produkty - jedzenie przeciążone oczyszczonymi węglowodanami 
(cukier i glukoza), białą mąką, białym chlebem i białym ryżem, znacząco zwiększają 
zapotrzebowanie na witaminy z grupy B.

4. Palenie albo ciągłe wdychanie dymu poważnie wyczerpuje zapasy witaminy C, E i beta-
karotenu lub całkowicie je tłumi.

5. Złe trawienie – nawet jeśli jecie dobre pokarmy, nieefektywne trawienie sprzyja 
odkładaniu się nie do końca strawionych pozostałości jedzenia.

6. Traumy – fizyczne uszkodzenie skóry i kości zwiększa zapotrzebowanie na cynk, witaminę
E i inne substancje odżywcze, uczestniczące w mechanizmie odbudowy komórek.

7. Nadmierna obróbka pokarmu – długotrwałe przygotowanie dań albo przegrzanie mięsa 
lub warzyw prowadzi do zakwaszenia i zniszczenia niestabilnych termicznie witamin, 
takich jak witaminy A, witaminy z grupy B, C i E.

8. Rozwalniające – nadużywanie szkodliwych syntetycznych środków rozwalniających może 
doprowadzić do złego przyswajania minerałów i witamin z jedzenia, jako że zmniejsza się 
czas, jaki pokarm spędza w układzie pokarmowym.

9. Antybiotyki – niezbędne w celu zniszczenia niebezpiecznych bakterii antybiotyki niszczą 
jednocześnie pożyteczne bakterie jelitowe, które syntetyzują takie substancje jak 
witamina K i kwas foliowy. Antybiotyki wywołują zmniejszenie poziomu witaminy B.

10. Stres – chemiczny, fizyczny albo emocjonalny.

11. Brak substancji odżywczych w produktach roślinnych – wielka część gleb, na których 
hoduje się produkty roślinne, praktycznie nie zawiera witamin i minerałów, dlatego nie 
ma ich i w roślinach. Dziesięciolecia intensywnej eksploatacji gleb oraz stosowania 
nawozów i chemikaliów doprowadziło do wyczerpania zapasów elementów śladowych w 
glebach.

12. Wegetariańskie jedzenie – wegetariańska dieta, wykluczająca mięso i inne produkty 
pochodzenia zwierzęcego, powinna być starannie planowana.

13. Alergia pokarmowa – wykluczenie całych grup produktów z diety z powodu 
indywidualnej nietolerancji glutenu albo laktozy prowadzi do utraty ważnych źródeł 
takich substancji odżywczych jak tiamina, ryboflawina i wapń. 

14. Niedostateczne żywienie – pewni ludzie jedzą bardzo mało i to niekoniecznie w celu 
utraty wagi.

15. Niskie zapasy organizmu.

16. Deficyt witamin z powodu niesprzyjającego środowiska, w którym żyjemy.

17. Zajęcia sportowe.

18. Korzystanie z ustnej antykoncepcji.



19. Syndrom przedmiesiączkowy.

20. Starszy wiek.

21. Obecność chronicznych chorób (nie odnoszących się do przeciwwskazań).

Każdy dzień - to jeden dzień waszego życia

Przedstawione informacje powinny były Wam pokazać, jak bardzo niezbędne jest 
przeprowadzanie programu oczyszczania organizmu Colo-Vada Plus.

Być może uznaliście, że jest zbyt późno, aby coś zmieniać? Nie warto jednak zapominać o 
niezwykłych, ożywczych siłach organizmu.

Spróbujcie już od jutra, na ile to możliwe, wykluczyć z diety szkodliwe produkty. 
Wykorzystajcie suplementy, które zapewnią wam bezpieczne i zdrowe substancje odżywcze.

Działajcie teraz, a wasze życie będzie o wiele lat dłuższe

„Jeśli byłam w stanie chociażby jednemu człowiekowi pokazać drogę do zdrowia – jestem 
szczęśliwa.

Jeżeli byłam w stanie chociażby jednego człowieka przeprowadzić tą drogą – jestem 
szczęśliwa podwójnie.

A jeśli byłam w stanie choćby jednemu człowiekowi pokazać drogę do zdrowia, a on poszedł 
tą nią i poprowadził za sobą innych, moje szczęście jest bezgraniczne!”

Proszę, bądźcie zdrowi!

Bugajewa E. W.


