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  Glutathione                          يونتاگلوت
و پوست  کبدز، قلب، ر مغد يونتاگلوت .وجود دارد سلول هرکه در  ستابدن در  مهمترين آنتی اکسيدانيون تاگلوت

 .استيافته  کاهش بدن يونتاگلوت سطحدرد هر گونه  و يا زوال عقل ايجاد و گسترشاز  قبل .متمرکز می باشد
 و آنرا نابود می کند. می برديون هجوم اتابتدا به گلوتدر  داشته باشدسلول  به دورامکان واينکه  برایويروس 

   سيستم دفاعی دارد. عملکرد بد اختالل وارتباط با  يونگلوتاتکمبود 
  
  Iodine                       يد
و  محافظت تا درمی شود  زشپردابدن برای دفاع ايمنی های چربی و پوست  مغز، چشم، بافت کبد، در کليه، يد

  در يادگيری کم توانیو  کند ذهنیبا  ارتباط  هنگام بارداری آن در ميزان کم. حضور داشته باشدها  بافت ترميم
 .می باشدمهم و اساسی  و سينوس برای ريهبه خصوص يد  .دارد نوزادن

 
  ATP Energy                ا تی پی انرژی
 بدن به که شدهانجام  مطالعات سطح بااليی ويتامين ها اين و مقدار دوز برای .است ب ويتامين يک فورمول ويژه

کمبود د يافت می شوبدن  سلول هردر داخل مکمل  اين. اقالم دهدخون می  های توليد انرژی از قند اجازهو  امکان
 گردش خون شگفت انگيز يافته ام. تصحيح مشکالترا جهت  آن. من است همراه خستگی باآنها 

 
   Salmon Oil              نومالس روغن ماهی
 می باشد. اينcalcitonin  کالسيتونيننام ه طبيعی ب هورمونيک  از ر زيادیيدامق حاوی نومالسروغن ماهی 

به داخل  باز گردانده شده ودردناک  التيامیهای  از بافت کلسيمبدن استفاده می شود تا سراسر در هورمون 
 ديد چشم و. اين روغن به ستما به بدن تر دوستانهاز ساير روغن های امگا اين روغن  د.نبرگردها  استخوان
 عملکرد، تاندونمفاصل، درد ماهيچه، درد  ، فعاليت اعصاب، دوران قاعدگی، درداختالل شناختی، حافظه، بينايی

  می باشد. حياتیو برای سيستم دفاعی  کمک کردهخون  گردشقلب، فعاليت سرخرگ و 
  

  MSM                  ام اس ام
ام اس ام يک گوگرد طبيعی است که در گياهان يافت می شود. اين گوگرد از گوگرد موجود در سير ماليم تر می 

کرده و امکان ازدياد انعطاف  نفوذها  تاندوندرون مفاصل و عميق تر  می دهد تا لطافت اجازه ه دليلب بدن باشد.
 .می شودتنفس  بهبودبرای و دنده ها  ها آسان تر ريه گسترش باعث امکان. اين بخشدساختار بدن می  به همه 

تحرک مانند فايبرو  ، سالخوردگی، دردهای کاهش دهندهخشکی، باال خون فشار موجبکمبود آن ممکن است 
 . گرددبعد از ورزش  های و درد مايالجی

 
   Vinegar                    سرکه

 عامل آنکه  . هيچگونه بيماریکندکمک  خودش پاکسازی درتا به بدن  شودمی  توليدکبد در  طبيعیسرکه به شکل 
ا به دارند ت و ترشی وربه خيارش ميل مفرطباردار اغلب  زناننشده است.  شناختهباشد ترکيبات فعال سرکه از 

  سرکه می باشد. بردن فرو برایسان آ یراهو ترشی خيارشور خوردن زيرا  سيستم ايمنی خود کمک نمايند
  

   Taurine                    نتوري
تا  شودرها می صفرا تورين بوسيله . استبدن و مشترک ترين اسيد آمينه  شودمی توليد  سيله کيسه صفراتورين بو

تورين می باشد.  خاطره ببعد از صرف غذا احساس خواب آلودگی می کنيم اين  ما گاهی .کندآرام ما را  غذابعد از 
و  ها ردد. تورين در مايعات مغز، چشمخواب می گ طور مستقيم موجب اضطراب، هراس و اختالله کمبود آن ب
در کوچک همچنين از روده  محافظت نمايد.مايعات در سموم در مقابل  اين بافت ها متمرکز است تا از ها ماهيچه

 بردمی  روده را به  آن وقتی غذا. کندظت افح معدهمانده از  باقی هرگونه باکتری، ويروس و يا انگل صورت بقای
  .می افزايداز روده يد بيشتری  به منظور محافظت کبد
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