BLACK STUFF ir dabīgs no koksnes un bērza piepes iegūts lignofenolu extrakts bagāts ar
fulvītskābi un mikroelementiem. Fenoli nodrošina organisma spēju absorbēt un ievadīt
šūnu līmenī nepieciešamās barības vielas, antioksidantus, taukskābes un minerālvielas.
Zinātniskie pētījumi pierāda, ka BLACK STUFF uzdevums ir ne tikai ievadīt, bet arī izvadīt
no mūsu šūnām vielas, kas tur uzkrājušās lieki vai nonākušas mūsu ķermenī no apkārtējās
vides. BLACK STUFF palīdz saglabāt ķermeni veselīgu un labi līdzsvarotu, izvadot no
organisma smagos metālus, vides toksīnus, atmirušās šūnas un pat vīrusus.
BLACK STUFF nav medikaments!

Zinātniskais skaidrojums
Diemžēl intensīvās lauksaimniecības rezultātā, kas jau pamatos ir pārkāpusi dabas
atveseļošanās un tās atražošanās principus, pielietojot ķīmiskos minerālmēslus un neļaujot
zemei reģenerēties. Augsnes organiskā daļa, kas satur humīnvielas un fulvītskābes, ir
iznīcinātas. Augsne ir noplicināta, tā nespēj nodrošināt veselīgu vidi baktērijām, kā
rezultātā organisms tiek novājināts, nesaņemot pilnvērtīgu uzturu.
Kā salīdzinājumu, varam minēt, ka zemei mākslīgie minerālmēsli ir tas pats, kas ķīmiskie
preparāti mums pašiem! Ne viens, ne otrs ilgtermiņā neatrisina problēmu, bet nodara tiešu
ļaunumu kā mūsu organismam, tā arī lauksaimniecības zemēm.
Ar mūsdienu medikamentiem mēs cenšamies novērst radušās sekas, bet aizmirstam
cīnieties ar cēloņiem!
Fulvītskābes, tās mazo molekulāro izmēru dēļ, spēj viegli izšķīdināt un piesaistīt
minerālvielas un citus uzturvielu elementus. Šīs barības vielas, ko Fulvītskābe ir saistījusi,
ir ideālā dabiskā formā, kas mijiedarbojas ar ķermeņa šūnām un tādejādi vieglāk absorbē
nepieciešamās uzturvielas. Otrs uzdevums, kas bieži ir svarīgāks par elementu ievadīšanu

mūsu šūnās, ir BLACK STUFF spēja izvadīt ķermenī uzkrājušās nevajadzīgās vielas, kas
izraisa saslimšanas dzīves procesā!
Kā lietot BLACK STUFF?
Ieteicamo diennakts devu iesakām izšķīdināt glāzē ūdens, sulas, kafijas vai kāda cita
dzēriena pēc jūsu gaumes. Ja esat nolēmis to lietot kopā ar karstu dzērienu, tad augstā
temperatūra BLACK STUFF neskādēs.
Kāda ir ieteicamā BLACK STUFF dienas deva?
Mēs iesakām 0,3 līdz 1,0 gramam dienā, neatkarīgi no tā, vai jūs mēģināt novērst kādu
veselības trūkumu vai medicīnisku problēmu, vai arī vienkārši to lietojat, lai nodrošinātu
ikdienā nepieciešamo fenolu kompleksu. Lielāka deva nav nepieciešama, jo organisms to
vienkārši izvadīs, nepagūstot lietderīgi izmantot.
1,0 grams ir aptuveni 1/2 tējkarotes.
Cik ilgi man vajadzētu turpināt lietot BLACK STUFF?
Mēs uzskatām, ka BLACK STUFF vajadzētu būt daļai no jūsu ikdienas, jo kopā ar ikdienas
uzturu, mēs nespējam uzņemt organismam tik nepieciešamos lignofenolus, kā arī fulvīt un
humīnskābes, lai nodrošinātu pilnvērtīgu mūsu ķermeņa ķīmisko procesu funkcijas un
uzturētu mūs labā veselībā bez mākslīgiem preparātiem.
Kādas ir biežāk novērotās reakcijas uz BLACK STUFF lietošanu?
•
•
•
Fakti:

Uzlabojas kuņģa un zarnu trakta
darbība;
Palielinās enerģijas līmenis;
Tiek novērsti miega traucējumi;

•
•
•
•

Pastiprināta toksīnu izvadīšana no
organisma;
Novērš locītavu sāpes;
Stabilizē cukura līmeni asinīs.
Utt.

