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Az Energy termékcsalád kiemelt terméke  
 Cytosan Innovum kapszula 

Főbb hatásterületei: 
Vastag-, és vékonybelek, gyomor, máj, epehólyag, lép-, és hasnyálmirigy 

Várható hatása: 

• Méregteleníti a szervezetet, tisztítja a vért és a bélrendszert. 

• Visszaszorítja a vírusos, bakteriális és gombás folyamatokat, fertőzéseket, /Cytomegalo 

vírus, Herpesz vírus, Helikobakter, Candida albicans./ 

• Kiválóan használható a szájüreg, a gyomor- bél nyálkahártyák gyulladásos. 

megbetegedéseinek leküzdésére, csökkenti a gyomorsavat. Segítséget nyújt a gyomor 

és nyombélfekélyben. Csillapítja a gyomorégést és csökkenti a gyomorsav tartalmát.  

• Jótékonyan hat akut mérgezések és a krónikus toxinterhelések esetén. 

• Védi a sejteket a nehézfémek, és méreganyagok hatásaival szemben, segít a 

regenerációban, véd a klór káros hatásával szemben. 

• Hozzájárul a máj regenerációjához, a már leküzdött, vagy éppen zajló fertőzésben és 

védi a májsejteket a méreganyagoktól. 

• Tisztítja az ízületeket a lerakódott salakanyagoktól, ezért jótékony hatású a kopásos 

ízületi megbetegedéseknél. 

• Segít a bőrbetegségek visszaszorításában. 

• Hozzájárul a csontritkulás megelőzéséhez.  

• Kiváló kiegészítő készítmény lehet a daganatos megbetegedések kezelésében, valamint 

sugárterápia alkalmazásakor. 

• Jótékony a fogágy-betegségekben és a fogszuvasodás esetén. 

• Elősegíti az energiahiány és a fáradtság leküzdésében. 
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Miért van szükség a méregtelenítésre? 

A szervezet egészséges működését befolyásolják a környezetből származó 

különböző méreganyagok /víz, levegőszennyezés, élelmiszer adalékok, 

tartósítószerek, gyógyszerek, vegyi anyagok/, valamint a szervezetben 

felhalmozódott káros anyagcsere termékek.  

Ha kiválasztó szervek /a máj, a vese/, és a belek nem működnek megfelelően a 

szervezetet valósággal elárasztják a toxinok. Ez az úgynevezett autointoxikáció, 

ami betegséget kísérő tünetként jelentkezik. Sokszor semmi köze a belek 

állapotához, megjelenhet egyszerű fáradtság, de akár daganatos 

megbetegedés formájában is. 

Ha a környezeti terhelők, vagy a káros salakanyagok nem kerülnek ki a 

szervezetből, a szövetekben felhalmozódnak, és egészségi problémákat 

okoznak. Ilyen lehet az akné, narancsbőr, reumás panaszok, érelmeszesedés, 

epekő, vesekő, szürke hályog, daganat, és még sorolhatnánk. 

A toxinok az agyban is lerakódhatnak, ami hangulat és viselkedészavarhoz 

vezethetnek.  

Ezeknek a káros termékeknek kiürítésére ajánlom a Cytosan kapszulák 

fogyasztását. 
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