
DETOX ÁNO A KEDY? 

Detox vieme dosiahnuť aj správnou životosprávou. No povedzme si otvorene, že každý z nás si 

dopraje sem tam nejakú maškrtku, prípadne zabíjačku, denné, večerné pojedanie, kde zabúdame 

na to, že naše telo nie je žumpou, je vlastne domovom, ktorý treba z času načas vyupratovať. 

Čo vlastne vieme pre naše telo urobiť pred zásadnou očistou? Ako by mala očista tela vyzerať? 

Treba dbať hlavne na prevenciu, doprajte svojmu telu dostatok vitamínov, minerálov a látok po-

trebných pre zdravé fungovanie vášho tela. Pravidelne dopĺňajte  antioxidanty, ktoré chránia 

bunky ľudských tkanív voči vplyvu voľných kyslíkových radikálov, čím podporujú celkovú 

odolnosť a kondíciu organizmu. Pomôžu telu zvládnuť oxidačný stres spôsobený znečisteným 

životným prostredím, priemyselne upravenou stravou a našim tak známym uponáhľaným život-

ným štýlom.   

ÁNO, PRI PREJAVE ZDRAVOTNÝCH ŤAŽKOSTÍ 

Ak dávame dôraz na hore už popísané zásady správneho životného štýlu a cez to všetko sa obja-

ví nepohoda organizmu, prípadne dlhotrvajúce zlé prejavy zdravotného stavu ako napríklad: 

nemožnosť  pribrať na váhe, nadváha, alebo obezita, pocit ťažkého tela, chute, zlé trávenie, vy-

rážky na koži, svrbenie kože, opuchnuté ruky alebo nohy, PMS (premenštruačný, syndróm), za-

držiavanie vody, bolesti hlavy, citlivosť či bolestivosť prsníkov, celulitída, pocit, alebo opuch na 

bruchu, boľavé nohy, hlavne, dopoludnia, opakované bolesti hrdla, chronická nádcha, zápcha, 

riedka stolica, častá stolica, slabá imunita, únava, nedostatok životnej, energie, nedostatočne jas-

né vedomie, 

tak, odporúčam DETOX !!!, samozrejme po komunikácii so svojim ošetrujúcim lekárom. 

KEDY? 

Komplexnú  očistnú  kúru by mal človek vykonať aspoň dvakrát do roka na jar a jeseň, alebo 

podľa potreby. 

 

AKO NA TO?   Návod na očistný program: 

 
Očistná kúra, ktorú ponúkame pozostáva z viacerých produktov, ktoré je vhodné užívať aj samostatne, ale pre dlho-

dobý efekt je dobré urobiť túto očistu nasledovne. 

❖ Odporučenie: 

Pred splnom 14 dní Lymfosan Pure Life, čaj s pridaním PIK 

Po splne (odliv) - nasadiť Paracleanse 

Pri nove - (príliv)- nasadiť Lymfosan E 

 

Počas celého roka je vhodné užívať produkt Lymfosan Pure Life, ktorý pomáha priebežne detoxikovať organizmus 

od toxínov, ktoré sa v každodennom živote dostávajú do organizmu. Pred splnom (čiže pripravovanou očistou 

Paracleanse) môžeme organizmus pripravovať na hlavný detox - (14 dní pred detoxom). 

 

MOŽNÉ KOMBINÁCIE Z HĽADISKA ZANESENIA ORGANIZMU 

 

❖ DETOX SPLN 

1. mesiac 

  

16 - dňová kúra s trojfázovým programom Paracleanse, po ktorej nasleduje (viď. tabuľka) 14 - dňová kúra 

s Lymfosanom E – NOV (I.fáza mesiaca lymfatický systém) 

Zloženie: Zemežlč, vratič, guaranová guma, tymián, jablčná vláknina, prášok z  hľúz topinambura, šupky 

semien skorocelu, výťažok z artičokov, výťažok senny.  

a súbežne užívať 30 dní čaj Aminaj Em + PIK 

  

V tomto mesiaci môžeme zaradiť PIK - prírodný inulínový koncentrát - je veľmi vhodný prípravok, a odporúča 

sa užívať  v tomto očistnom programe - môžete čajovú lyžičku inulínu rozmiešať v šálke pripraveného čaju Aminaj 

Em. 

  

Kúra sa môže opakovať  aj  trikrát za sebou, alebo s 2 týždňovou prestávkou 

   



 

Tigelm „ Paracleanse“ bylinkový protiparazitálny program : rozšírené doporučenie  očisty na základe dlho-

ročných skúseností 

 

❖ DETOX SPLN, NOV 

 2. mesiace 

 

Limphosan Pure Life s pektínom (cena 15,30 eur) (druh vlákniny, ktorá podporuje normálnu hladinu cholesterolu 

v krvi) a bylinnými zložkami – tráviaca sústava – uvedené je vhodné pokiaľ je problém trpíte uvedenými kontrain-

dikáciami. 
1. - 14. deň: Lymphosan Pure Life 1 lyžička ráno a večer rozmiešať v čistej vode, čaji alebo džúse, jednoducho v nie-

čom v čom Vám to bude chutiť + čaj Aminaj Em 1 sáčok denne, možné pridať PIK 

Aminaj Em (cena 6,21 eur) – odstraňuje usadeniny z pečene a čistí žlčové cesty, 

+PIK Topinambura - inulín (cena 7,00 eur) jednu čajovú lyžičku rozmiešať do čaju Aminaj 

 

Pramene čistoty- PARACLEANSE (cena 30,00 eur) – Patentom chránený systém očisty na bunkovej úrovni, očis-

ta medzibunkového prostredia, vnútrobunková očista, antioxidačná ochrana buniek.E 
15. – 30. deň: Paracleanse (užívanie podľa návodu na spodnej časti obalu, dávkovanie musí byť rozdelené na ranné 

a večerné,(viď. tabuľka) + pokračujeme s čajom Aminaj Em 1 sáčok denne. 

 

 

 

Následná dočista: 

Nadväzuje po Trigelme. Lymphosan E (cena 17,10 eur) – vyplavuje červy z lymfy, vhodný aj pre deti 

Na dočistenie medzibunkového a vnútrobunkového priestoru od usadenín a toxínov. Je veľmi vhodné keď sa užíva 

aspoň 14 až 20 dní. Očistu je vhodné robiť si 2x do roka na jar a jeseň, alebo tak,  ako to sami cítite. 

 
31. –  45. deň: Lymphosan-E 1 lyžička ráno a večer rozmiešať alebo rozmixovať v čistej vode, čaji alebo džúse + 

čaj Aminaj Em 1 čajový sáčok denne.  

 

46. – 60. deň: obnova mikroflóry kvalitnými probiotikami (Elbifid) a prebiotikami (Topinambur).  Probiotiká 

a prebiotiká je vhodné užívať viackrát ročne, najmä po užívaní antibiotík,   alebo pri rôznych bakteriálnych a 

vírusových ochoreniach, keďže stav vašej črevnej mikroflóry určuje ako kvalitne bude fungovať imunitný 

systém. Topinambur a jeho zložka inulín je vlastne potravou pre prospešné baktérie črevnej mikroflóry, a 

preto je vhodné jesť ho aj celoročne. Produkt Topinambur neobsahuje žiadne prídavné látky, iba koreň rastli-

ny. K tomu je veľmi chutný, má sladkastú chuť, je pomocníkom na potlačenie chuti na sladké, čim pomôžete 

svojmu zdraviu. 

Elbifit – (cena 10 eur) komplex lakto - bifido byktérií 

Prírodný inulínový koncentrát  PIK (cena 10 eur): Topinambur obsahuje množstvo železa, kremíku, zinku, 

horčíku, draslíku a magnézia, vitamíny C, PP, B1, B2 a tiež množstvo látok bielkovinového charakteru, 

zhodných vo svojej stavbe s bielkovinami brzlíku (jeden zo zásadných orgánov imuni tného systému), čo 

prispieva k schopnosti organizmu regulovať dozrievanie a aktivitu buniek imunitnej sústavy. K  skutočnej 

známosti koreňa Topinambur prispel objav inulínu v jeho hľuzách. Hľuzy Topinambura obsahujú takmer 20% 

uvedenej látky a šľachtené odrody ešte mnohonásobne väčšie množstvo. Inulín, ktorý sa dostane do 

žalúdočného a črevného traktu, sa mení na fruktózu a tá sa vstrebáva do krvi. Fruktóza, cirkulujúca v krvi, má 

schopnosť zúčastniť sa tých istých metabolických procesov, ako glukóza, pričom  ju dokáže plnohodnotne 

nahradiť v tých situáciách kedy glukózu bunky nie sú schopné využiť. Takéto situácie nastávajú najskôr u 

osôb, trpiacich cukrovkou. 

Pritom inulín pomáha vstrebávaniu vitamínov a minerálnych látok v organizme, obzvlášť Ca, Fe, Zn, Mg  a 

Cu. Pravidelné užívanie inulínu znižuje hladinu krvného cukru. 

Odporučenie: 

Počas užívania tohto produktu je nevyhnutné piť aspoň 2 litre tekutín denne. Inak nebudú odch ádzať toxické 

látky z tela von, ale budú ostávať v organizme z čoho vyplýva, že užívanie nebude mať význam. Počas prvej 

fázy viac oddychujte, počas druhej a tretej fázy je potrebné dosiahnuť pohyb čreva, podporiť vyprazdňovanie 

: prechádzkami, cvičenie, masáže. 

Výsledkom dosiahnete  krásnu pleť, 2-3 i viac kg z brucha preč, silnejšia imunita a celkové ozdravenie. 

A začíname budovať imunitu: 

dodržiavaním životosprávy, doprajeme si pestrú, vyváženú stravu s dostatkom vitamínov, vlákniny, antioxidantov v  

zelenine, ovocí, je potrebné udržať hydratáciu ovocnými šťavami, čistou vodou (vhodná reverzná osmóza), čajmi 

potraviny a prísun bielkovín z domácich chovov, prípadne slovenských výrobcov. V jarné obdobie je potrebné po-

silniť žlčník, pečeň, oči. Eliminovať zlosť, stres, odstrániť zlozvyky  nesprávne stravovacie návyky, nadmernú kon-

zumáciu alkoholu, fajčenie,  nastaviť myseľ s cieľom očistenia tela od škodlivých látok , ktoré sme si nazbierali.  

 

http://www.sibirskezdravie.sk/cistota/lymphosan-pure-life/
http://www.sibirskezdravie.sk/bylinne-caje/aminaj-em-bylina-zivota/
http://www.sibirskezdravie.sk/cistota/paracleanse/
http://www.sibirskezdravie.sk/bylinne-caje/aminaj-em-bylina-zivota/
http://www.sibirskezdravie.sk/bylinne-caje/aminaj-em-bylina-zivota/
http://www.sibirskezdravie.sk/cistota/elbifid/
http://www.sibirskezdravie.sk/cistota/topinambur--prirodny-inulinovy-koncentrat/
http://www.sibirskezdravie.sk/cistota/topinambur--prirodny-inulinovy-koncentrat/


Na prípravu jedál si vyrobte GHI, prípadne používajte iné zdravé tuky.  Nezabudnite na pobyt  v prírode, prechádz-

ky, čo najviac na čerstvom vzduchu, telesný pohyb - cvičenie, meditácie, doprajte si masáže.      

Svoje správanie  upravte tak, aby ste dosiahli homeostázu organizmu. 

 

Na posilnenie imunitného systému  -  Morská riasa Laminaria (Laminaria japonica) VERTERA , zdroj železa 

(krvotvorba), zdroj jódu (štítna žľaza), zdroj vápnika (kosti), znižuje cholesterol.  Ruským vedcom sa po nie-

koľkých rokoch výskumu ako prvým a zatiaľ ako jediným na svete podarilo uchovať riasu v "živej" bioaktí v-

nej forme. Tým sa zaručila jej mimoriadne vysoká, až 94% vstrebateľnosť (cena 39 eur) 

 

O viac informácií píšte:eeg.monitoring@gmail.com, 0908525511, Ing. Tatiana Kvočiková 

KÚRA ODSKÚŠANÁ NA VLASTNOM TELE. Ďakujem za ňu ! 

Pre viac informácií si zobrazte katalóg Sibírskeho zdravia: catalog_Sibírske zdravie_cz.pdf 

Ak máte záujem o akékoľvek produkty, napíšte mi názov produktu, číslo produktu (v zátvorke pod názvom produk-

tu), počet kusov a Vaše údaje (meno, priezvisko, adresa a mail, príp. tel.č.), kde Vás budem bližšie informovať o 

dodaní produktu. 

Výrobca: Laboratórium moderného zdravia, sro, Rusko, 633004 Berdsk, Novosibirská oblasť, ul. Himzavodskaja č 

11/20 

 

Detox je možné dopĺňať produktmi z Aloe vera, prípadne je vypracovaný komplexný pro-

gram na očistnú kúru. Pokiaľ dôverujete očiste cez esenciálne oleje, tiež máme pripravený 

komplexný program. 

  
O viac informácií píšte:eeg.monitoring@gmail.com, 0908525511, Ing. Tatiana Kvočiková 

Pre viac informácií si zobrazte katalóg Sibírskeho zdravia: catalog_Sibírske zdravie_cz.pdf 

Ak máte záujem o akékoľvek produkty, napíšte mi názov produktu, číslo produktu (v zátvorke pod názvom produk-

tu), počet kusov a Vaše údaje (meno, priezvisko, adresa a mail, príp. tel.č.), kde Vás budem bližšie informovať o 

dodaní produktu. 

Výrobca: Laboratórium moderného zdravia, sro, Rusko, 633004 Berdsk, Novosibirská oblasť, ul. 

Himzavodskaja č 11/20 

 

PODROBNÝ POPIS PRODUKTU NA HĹBKOVÚ OČISTU 

Paracleanse (Trigelm) je účinný prírodný preparát proti parazitom. Paracleanse (Trigelm) ponúka účinný intenzívny 

trojfázový program, ktorý pôsobí dlhodobo, poskytuje maximálny terapeutický a profylaktický účinok a pôsobí bez negatívnych 

vplyvov. Preparát je založený na troch tzv. Formulách, ktorých dávkovanie a zloženie je optimalizované pre 16 dennú kúru . 

I. etapa: PRÍPRAVA 

Trigelm Formula 1: Pramene čistoty 

Hlavným cieľom tohto rastlinného komponentu je komplexná príprava čriev a žlčových ciest k nasadeniu ďalších aktívnych 

antiparazitných častí. 

II. etapa: PÔSOBENIE 

Trigelm Formula 2: Phytopar 

Úlohou druhej fázy je spustiť krátke, ale intenzívne pôsobenie. V zložení druhej Formuly Trigelmu sú koncentrované najsilnejšie 

protiparazitické zložky, ktorých aktivita je umocnená vďaka pripravenosti čriev a žlčových ciest prvej Formuly. 

Pretože prírodné antiparazitické prípravky ničia len nedospelé parazity a tie dospelé len na čas zastaví, tak sa v priebehu užívania 

druhej Formuly pokračuje v užívaní Formuly prvej, ktorá včas odstráni parazity tým, že ich zbaví schopnosti udržať sa v črevách. 

III. etapa: OBNOVA 

Trigelm Formula 3: Enterovit 

Hlavným cieľom tretej fázy je zabezpečiť obnovu mikroflóry čriev a zaistiť zníženie antiparazitického pozadia, aby nedošlo k 

toxickému účinku na organizmus a zároveň boli zničené zvyšky parazitov, ktoré sa nachádzajú v ťažko dostupných miestach 

žlčových ciest. Presne tak pôsobí rastlinný komplex tretej Formuly. Okrem toho, tieto rastliny podporujú obnovu črevnej 

mikroflóry, ktorá počas antiparazitnej terapie trpí. 

Veľkou výhodou antiparazitického programu Trigelm je, že vyššie popísané procesy nejdú jeden za druhým (ako to býva u iných 

analogických antiparazitických komplexov), ale navzájom sa prekrývajú. Dochádza tak k zosilneniu vzájomného účinku a kúra je 

krátka a vykazuje jednoznačné výsledky. Kúra je veľmi intenzívna. 

Zloženie: 

Pramene čistoty - Formula 1: listy horčiaka vtáčieho (truskavec) (Polygonum aviculare), sušený vodno-  alkoholový extrakt z 

listov echinacey úzkolistej (Echinacea angustifolia), listy ďateliny červenej ( lúčnej ) ( Trifolium pratense ), listy prasličky roľnej 

( Equisetum arvense ), brusnicové listy (Vaccinium vitis - idaea), koreň sladkého drievka (Glycyrrhiza Glabra), koreň lopúcha 

väčšieho (Arctium Majus ), listy ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum), koreň krvavca Toten ( Poterium Officinale ), 

lipový kvet  Tilia Cordata), listy čiernych ríbezlí (Ribes nigrum), listy nátržnika bahenného (Comarum palustre), želatína. 

http://www.sibirskezdravie.sk/user/documents/upload/Katalog%20doplnky%20a%20kozmetika%202017%20cz2%20Sibirskezdravie.pdf
http://www.sibirskezdravie.sk/user/documents/upload/Katalog%20doplnky%20a%20kozmetika%202017%20cz2%20Sibirskezdravie.pdf


Phytopar - Formula 2: výťažok jadierok grapefruitu (Citrus paradisi), výťažok listov artičoka zeleninového (Cynara scolymus), 

Kvet vratiča (Flores tanac vulgaris), želatína 

Enterovit - Formula 3: med prírodný, koncentrovaný výťažok listov mäty piepornej (Mentha piperita L.), koncentrovaný 

výťažok kvetov harmančeka lekárskeho (Chamomilla recutita ( L. ) Rauschert), koncentrovaný výťažok kvetov slamihy 

piesočného (Helichrysum arenarium ( L. ) Moench), extrakt pukov hrebíčkovca korenného (Syzygium aromatikum) 

Obsah balenia: Formula 1: 30 želatínových kapsúl po 320 mg, Formula 2: 60 želatínových kapsúl po 223 mg, 

Formula 3 : 200g, dávkovacie lyžička. 

Odporúčanie: 

Uistite sa, že netrpíte neznášanlivosťou na jednotlivé komponenty prípravku. V priebehu kúry zvýšte príjem tekutín (čistá 

voda , zelený čaj, bylinkový čaj). Je to pre zlepšenie procesov čistenia, aj pre odstránenie možných príznakov intoxikácie v 

súvislosti so smrťou parazitov. 

Pred nasadením kúry Trigelm 10-14 dní pripravte svoje telo. Vykonávajte činnosti zamerané na očistu. Pite očistné čaje, upravte 

stravu, prípadne podľa rozšíreného odporučenia. 

U dospelých na prevenciu parazitárnych ochorení sa odporúčajú minimálne dve kúry založené na prípravku Trigelm ročne - na 

jar a na jeseň. 

Liek môžu užívať deti len od 7 rokov veku, v menších dávkach, v závislosti na ich veku a hmotnosti! 

UPOZORNENIE 

Preparát Trigelm nemôžu užívať ľudia s chronickým ochorením zažívacieho traktu a pečene. 

Kontraindikácia: 

Nie je určené pre tehotné a dojčiace ženy, žalúdočné vredy, Kronova choroba -krvácanie čriev, žlčníkové a ľadvinové kamene, 

mizerere, akútne stavy, vtedy začať najprv Lymfosanom a Trigelm, pomaly, polovičnými dávkami, tiež deti do 50 kg - polovič-

nú dávku, alebo len Lymfosan-E 

Individuálne neznášanlivosť komponentov biologicky aktívneho doplnku stravy. Pred užívaním sa odporúča lekárska 

konzultácia. Liek musí byť uchovávaný mimo dosahu detí! Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Neslúži ako náhrada pestrej 

stravy. Slúži ako doplnok denného odporúčaného prísunu vitamínov. Neobsahuje lepok ani laktózu. Doba použiteľnosti je 

vyznačená na obale. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste pri izbovej teplote do 25 stupňov Celzia. 

Trigelm je trojfázový protiparazitný program - očistná 16 dňová kúra. Tibetsko - čínska medicínska tradícia a Burjatsko-

šamanská receptúra. Čisté byliny z prírody Bajkalu - bioaktívný  produkt z Korporácie  Sibírskeho Zdravia 

 

 Užíva sa v priebehu jedla 

Doplnok stravy ENTEROVIT je potrebné vždy  pred použitím premiešať. Dávkovanie - 

kávová lyžička rozpustiť vo vlažnej vode 



 


