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Impress
Revoluční
polykomponent
s plynulým,
prodlouženým
účinkem.

text a foto: Pepa Beneš,
www.modernizdravi.cz

Konečně srozumitelná
látka pro organismus

Už to není jako dříve. Zdravotní problémy, které se dříve objevovaly spíše
u starších lidí, dnes postihují i lidi daleko mladší. Potraviny jsou, díky rozmachu
průmyslu a postřiku plodin, oslabené. To
se projevuje hlavně v nízké úrovni živin,
vitamínů a minerálů. Stravovat se dnes
zdravě tedy nemusí být zcela dostačující.
DOBROU ZPRÁVOU je, že člověk většinou
nedostatky vnímá a snaží se je různými
způsoby řešit. Věda nám dnes odkrývá
nové možnosti. Především ta sportovně
zaměřená, udělala za posledních 20 let
obrovský skok kupředu. Výtažky, koncentráty, sušené směsi, vyrobené z přírodních
prostředků a šetrnou technologií tak, aby
byly zachovány účinné látky, jsou už dnes
poměrně slušně dostupné. Impress je právě takovou věcí. Impress je současnost.
Minulostí jsou látky, které nejdou ruku
v ruce s přirozenými procesy organismu.
Doktor Ignaro v r.1998 uzavřel svoji 20-letou studii. Tenkrát rozluštil jeden velice
zásadní problém, který může zachránit
spousty lidí. A za to mu právem náleží velký dík. Dnes stojí v popředí například
Dr.Bailey, který objasnil nevýhody postupu navržené Dr.Ignarrem, a ukázal na
jedinečnost látek, které jsou v Impressu,
protože pracují ve správné harmonii.

Dr. Bailey

Bakalářské a magisterské studium v oblasti sportu a cvičení z University of Wales
r. 2008. Titul PhD v oboru fyziologie cvičení z univerzity v Exeteru r. 2011. Následně
jmenován přednášejícím fyziologie cvičení na univerzitě v Exeteru. Poté nastoupil
do školy sportu, cvičení a zdravotnických
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Ale pojďme ještě
pár let zpátky

Je léto 1994. Sedíme s dcerou na dvorku a jíme meloun.
Slupku jsme nikdy nevyhazovali, a nečiníme tak ani nyní.
Škrabkou na brambory jsme
odkrojili tvrdou zelenou vrchní část a bílou hmotu (slupku)
jsme si rozmixovali například
s rozinkami nebo s nějakým
čerstvým sladkým ovocem.
Bylo nám smutno, že lidé vyhazují to nejcennější – slupky
od melounů, ohryzky od jablek,
pecky z citrusů nebo meruněk…
ale každý nemá čas se tím zaobírat. A co zpracovat to vysušením, rozštěpením, ochucením
a oslazením…? Všichni chceme
být zdraví. Tušili jsme, že jednou přijde
doba, kdy se celá věc vejde do dózy s odměrkou, a to dokonce s dalšími nezbytnými
látkami, které dnes nabízí Impress.

Zde je několik postřehů, které
bychom mohli shrnout z NCBI
(Národní centrum pro biotechnologické
informace, Národní knihovna
medicíny USA Bethesda):

• M
 eloun je přirozený a bohatý zdroj látek
(vyskytujících se v IMPRESSU), které hrají
nezbytnou úlohu u lidí v systému přeměny oxidu dusnatého a mají antioxidační
a vazodilatační účinky.

• U
 kazuje se, že dužina melounu obsahuje
méně těchto látek než jeho slupka. Dále
výsledky ukázaly, že ve žlutém melounu
a oranžovém melounu je těchto látek
nepatrně více než v červeném melounu.

Jak Impress užívat

Užívání 3× denně 1 odměrku použijte, pokud řešíte zvýšení výkonu a kondice během
dne. Impress nastartuje (po 30 min.) proces,
který postupně dodává tělu důležité živiny a kyslík. Děje se tak zvýšením elasticity, což vede k rozšíření průchodnosti, tím
se dopraví do cílových stanic odpovídající
množství životně nezbytných látek, což se

projeví zvýšením výkonu,
zlepšením kondice, myšlení, soustředěnosti, a samozřejmě odvodem toxických
látek z těla. Na to reagují
další orgány v těle regenerací. Neznám nic důležitějšího, než návrat k původní
pružnosti! Při těžké práci
či sportovním výkonu můžete přidat 1 odměrku navíc, přibližně 30 minut před
předpokládanou zvýšenou
zátěží.
Užívání 1 odměrky ráno
a 2 odměrky večer použijte,
pokud se snažíte odstranit
nebo dostat do normálu
nějaký „havarijní“ stav, například srdeční příhoda,
mozková příhoda, ucpané cévy, atp. Dr.
Ignarro říká, že nejvíc srdečních a mozkových příhod a ostatních souvisejících událostí vzniká v noci, a proto je nutné zajistit
dvojitou dávku.
V případě, že špatně usínáte, a při Impressu se to nezlepší, zvolte variantu 3× denně
1 odměrka, případně si večerní dávku posuňte na odpoledne. Doktor Ignarro sice
zdůrazňoval potřebu dvojité dávky na noc
pro odstranění akutních problémů, Impress
je ale současnost, UVOLŇUJE AKTIVNÍ LÁTKY PLYNULE, výsledkem je efektivní působení po dlouhý čas. Většina lidí si spíše pochvaluje, jak se jim s Impressem dobře spí.

Nové zkušenosti s Impressem ukazují, že pracuje spolehlivě
MUDr. O. L. 53 let, Plzeň

Impress se stal součástí naší rodiny!
H.Ž. 60 let, Rozvadov
Cena 200 g balení je 798 Kč. Obsah jednoho balení
pokryje optimální množství pro 30denní užívání.
Při zakoupení 3k s balení nabízíme zvýhodněnou
cenu 2200 Kč!

věd v září 2016 jako přednášející v oblasti sportu a výživy. Je členem britské
asociace sportovních a cvičných věd, fyziologické společnosti a evropské vysoké
školy sportovních věd a členem akademie
vysokých škol. Jeho výzkum se zaměřuje
na zlepšení lidského zdraví a výkonů prostřednictvím výživy a cvičení, způsobem,
který je tělu přirozený a nenásilný.
Dr. Bailey zdraví čtenáře a v novém
roce je chce povzbudit k využívání nových
vědeckých poznatků a moderních metod
suplementace, které mohou zlepšit jejich zdravotní kondici. Jak uvádí, moderní
„západní" systém stravování je bohatý na

přesolené a energií nabité potraviny a vysoce přispívá k rozvoji kardiovaskulárních nemocí a poruch metabolismu. Tato
strava má ale jen velmi nízký obsah živin,
potřebných pro produkci oxidu dusnatého, klíčovou molekulu, která může zlepšit
kardiovaskulární zdraví a funkce kosterního svalstva, které je používáno při pohybu a cvičení. tento styl stravování také
vede ke zvyšování zánětů v těle a k oxidativnímu stresu, který limituje schopnost
těla produkovat oxid dusnatý.
Proto tedy doplněk stravy, který může
plynule zvyšovat produkci oxidu dusnatého v organismu, má potenciál zlepšit kardiovaskulární zdraví a fyzický výkon.

Od malička jsem byla slabší dítě. Například
ve škole výkon v tělocviku, který ostatní
děti normálně zvládaly, já jsem musela použít 120 %. Naučila jsem se s tím nějak žít,
ale teď už jsem začala mít velké starosti. Už
to bylo znát dost i na psychice. Nevěděla
jsem co si počnu. Pan Beneš z Moderního
zdraví mi vysvětlil, co je příčinou těchto
problémů. Nabídl mi Impress, a začaly se
dít věci. Vrátila se kondice, ale i psychická vyrovnanost. Jak jsem pořád trpěla nedostatkem energie, tak jsem vlastně více
jedla. Protože tělo pořád něco chtělo. Teď
co beru Impress tak je to velká změna, zaznamenala jsem, že tělo mělo energii celý
den, až do večera jsem pracovala a ráno
jsem vstala a zase hned měla energii na
práci. Je tam něco, co mi chybělo, čeho tělo
nemělo dostatek. Před vánocema to bylo
velmi znát, pracovala jsem opět do večera
a ještě pak pekla cukroví. Teď o vánocích
jsem dobrala 2. dávku a neměla jsem návaznost, a najednou jsem si uvědomila, že

únava, která přišla když mi chyběl Impress,
je vlastně ta, která byla před Impressem,
akorát předtím, jak postupně nabývala, tak
jsem si na ní zvykala.
Najednou jsem měla možnost to vidět.
A bylo to také hned znát, měli jsme velkou návštěvu, a já byla vyčerpaná, a bylo
to znát i na srdci, i na lymfě, všechno bylo
jako předtím, zpomalené. Rozdíl s Impressem a bez něj byl veliký. Vím, že to nebude
hned, že ještě pár balení bude potřeba.

urychlit hojení i zevnitř. Na to nabídnul Impress. Začal jsem s ním ihned. Na dalším
zápase už nic nebolelo, zarazilo mě, že
běhám jako jelen. Pan Beneš mi sice vysvětloval princip Impressu, ale tohle jsem
nečekal. Před každým zápasem si dávám
jednu dávku navíc. Jsem ve skvělé kondici.
P. S. 53 let, Plzeň, celní správa

Z. P. 50 let, Horní Bříza

Ráda řídím. Vždycky jsem si to užívala. Před
pár měsíci mě začaly bolet ruce. Zhoršovalo se to, až to bylo nesnesitelné, přešlo to
i do brnění. Zkusila jsem Impress, nevím
přesně, jestli to byly 2 nebo 3 týdny užívání. Paráda. Už mohu zase v klidu řídit. Je to
pryč!

S. C. 37 let, Karlovy Vary, fotbalista.

To nejsou žerty, to je Impress. Věnujeme se
mu v podstatě od r. 1998.
Překonáváme dosavadní limity pro Vás,
abyste mohli posunout Vaše současné hranice možností.

Začalo mě brnět v rukách. Postupně se to
zhoršovalo. V poslední době jsem už kvůli
tomu nemohla v noci spát. Dozvěděla jsem
se o Impressu. Po 2 týdnech vše odeznělo
a já jsem se mohla vyspat.

Pořád se snažím aktivně hrát, abych si udržel kondici. Při jednom zápase koncem léta
jsem se zranil na noze. Pan Beneš z Moderního zdraví mi na to připravil kapky.
Zranění se sice dobře hojilo, ale když jsem
nastoupil do dalšího zápasu, ke konci mě
noha začala bolet. Pan Beneš mi navrhnul

NOVÁ REGENA

Impress objednávejte na
www.ondrejuvobchudek.cz
nebo na tel. 776 397 843

www.e-regena.cz

35

