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Intention är effektivare än disciplin, och mycket enklare!
Min Intention är att leva så hälsosamt som möjligt!

Nya enklare reningsprodukter för njurar och lever där ni bara behöver använ-
da en produkt per organ…Dessa produkter har formulerats av den världs-
berömda forskaren och bästsäljande författaren Dr Hulda Clark Ph.D.
Dr Hulda Clark har tillbringat över 30 år att utveckla de mest effektiva av-
giftningsprotokollen. 

Vill du veta hur förgiftad du är?
 
Mount Sinai School of Medicine testar ditt blod på fl ertalet kemikalier, carcinogener och tung-
metaller. De som testats sig blir smått förvånade över resultatet. De fl esta har haft över 40 neu-
rotoxiner och 40 carcinogener i blodet.

Ftalaters nivåer (phthalates från plaster) var i genomsnitt en
million gånger högre än vad de borde vara och många visade prov
på dioxiner, PCB, fl amskyddsmedel mm. Ftalater är organiska
ämnen tillverkade av råvaror som kommer från olja och de
är de mest använda mjukgörarna i världen.

Resultatet påvisade en oroande stor mängd av pesticider liksom
andra bekämpningsmedel. Blynivån i skelettet har även ökat 1000 ggr
de sista 100 åren.

Det enda sättet för en människa att hantera denna globala förgiftning är 
att dagligen avgifta sig. Några värdefulla tips för den ”moderna människan”

1. Ät endast ekologisk mat om möjligt, fria från pesticider och andra bekämpningsmedel.
2. Drick endast rent vatten (vilket i de fl esta fall innebär att du behöver fi ltrera ditt dricksvatten).  
    Om möjlig rena även dusch och badvatten.
3. Se till att du har minst 1 tarmtömning per dag men helst 2 ggr.
4. Genomför regelbundna reningar av din kropp, tarm, lymfa, lever och njurar.

Nyheter!…

Dr Clarks Quick Detox Serie är utformad för att vara bekväm och lätt att ta 
för konsumenten. Produkterna innehåller en blandning av utvalda örter, vita-
miner och mineraler.



Dr Clarks Njurrening

Dr Clarks Lever- Gallrening
Vi lever i en giftig värld.  Det är olyckligt men sant. Varje dag förore-
nas våra kroppar med skadliga kemikalier, butylacetat, djurhormoner och 
dikväveoxid. Och det är bara början. Föreställ dig ett bilfi lter som inte har 
bytts på tre år. Föreställ dig allt avfall! Föreställ dig ett fi lter som fi ltrerar 
15 000 liter blod varje vecka. Detta är din lever. Allt du äter, dricker, andas 
och absorberar genom huden renas och avgiftas i levern. När levern är

Den mänskliga levern är huvudorganet för att avgifta 
s.k  xenobiotics. Xenobiotic är en kemikalie som 
man fi nner i organismen men som inte ska fi nnas 
där normalt. Det huvudsakliga avlägsnandet sker ge-
nom njurarna (genom urinen). Levern  gör xenibiot-
ics vattenlösligt genom den sk oxidationen i fas 1 och  
konjugation i fas 2. För fas 2 använder levern oftast 
glutathion (GSH). Som vi kan se från den mänskliga 
studien av preparatet Regulat så ökar det intracel-
lulära GSH hos de som intog Regulat.

Probiotiska ”foodstate” (matbaserade) 
vitaminer/mineraler i ett välsmakande 
pulver helt utan tablettslagningsmedel 
och andra onödiga tillsatser…

Ä
ntligen!

I samma serie (tabletter):
•Foodstate C-Vitamin med biofl avonider
•H-formula Foodstate reducerar höga halter av homocystein 
  i blodet med bla. betaine, pyridoxal-5-phosphate, B12, 
  folsyra och zink
•Multi-B Extra Foodstate (B-vitaminer)

TÄNK PÅ ATT DET ALDRIG ÄR STYRKAN I 
VITAMINERNA SOM ÄR AVGÖRANDE… UTAN
BIOTILLGÄNGLIGHETEN OCH ENERGIN !

Låt maten bli DIN medicin och medicinen DIN mat!
Hippokrates

Dr Clarks njurrening minskar belastningen på njurarna genom en synergis-
tisk blandning av örter, vitaminer och mineraler som traditionellt används 
för att rengöra och vårda njurarna. Dr Clarks njurrening bidrar till att 
stödja kroppens förmåga att upprätthålla en väl fungerande njurfunktion.

Njurarna är sofi stikerade organ. Varje dag bearbetar njurarna ca 200 liter
blod, och fi ltrerar bort ca 2 liter av avfallsprodukter och extra vatten varje dag. Om dina njurar inte 
avlägsnar detta avfall, byggs toxiner upp i blodet och kan  skada kroppen. I denna vår giftiga värld, 
är det lätt för njurarna att bli överbelastade och försvagade på grund av all exponering av vanliga 
föroreningar, invaderande mikroorganismer, och mineralsalter.

överbelastad får hela kroppen betala priset. Du känner dig trött och orkeslös.  Du förlorar din 
vitalitet. Vad är svaret?  Dr Clark lever & gallrening.

Klinisk undersökning av Regulat
I en dubbelblindstudie av 48 friska män mellan 20-48 år intog hälften Regulat och hälften en 
placebo (vinäger i detta fall) i 4 veckor. De män som intog Regulat uppvisade en förbättring 
både vad gäller immunförsvaret, en kraftig antioxidativ och antiinfl ammatorisk effekt (Insti-
tut för medicinsk diagnos, Berlin).

Levercellerna har därmed mer GSH till avgiftningen. Utöver det så stimulerar det höga innehållet 
av fenolsyra i Regulat fas 2 reaktioner i levern som resulterar i en ökad avgiftning. En ökad oxidativ 
stress medför att en ökad mängd syror bildas av ämnesomsättningen (pH:t sänks). Regulats kraftiga 
antioxidativa egenskaper gör att mindre syror ansamlas och obalansen förebyggs.

Vanliga kemiskt producerade vitamin och mineralpreparat är svåra att ta upp då de saknar ”livsenergi”.
Bra att informera om att undersökningar som gjorts på vitaminer har varit extremt tveksamma! 
Varför? De vitaminer de gav ”försökspersonerna” har bestått av vitaminer i syntetisk form i tveksamma
förhållanden till varandra (balans) samt innehåller direkt olämpliga tablettslagningsmedel.
Jag skulle aldrig själv inta några sådana tabletter. Detta har inget med hälsa att göra!

Denna ”negativa” effekt kan även fås när ni intar ett födoämne som en vindruva tex. Många gånger 
reagerar vi på bekämpningsmedel, pesticider på vindruvan, inte på vindruvan själv.

Alla vitaminer utom de s.k ”foodstate” kommer också i en isolerad form till skillnad från födoäm-
nen som alltid kommer i form av ett matmatrix dvs ett komplex av proteiner, kolhydrater, fetter
och biofl anovonider mm. 

Biofood matbaserade vitaminer/mineraler odlas fram i Lactobaccus Bulgaricus – den ursprungliga 
yoghurtbakterien. Upptaget blir många gånger bättre, de kan tas utan mat – kommer i en form som 
kroppen känner igen – har en prebiotiks effekt (påverkar tarmfl oran positivt).

BioVITAL innehåller en komplett blandning av vitaminer/mineraler (alla i s.k. ”foodstate”)

Biovital för vuxna 1 tsk per dag av pulvret– för barn är doseringen halverad. Enda tillsatsen är 
inulin (prebiotika) och vanilj vilka tillsammans ger en ganska god smak. Helt fritt från:
alla bindningsmedel, vete, gluten, laktos, soja, konserveringsmedel mm.
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Undersökning med intag av Securil i två veckor minskade förruttnelsen med 
över 50%. Förruttnelse av protein i tarmen är en markör som indikerar en 
otillfredställande tarm och matsmältningsfunktion. Dessa förruttnade rest-
produkter är de som ger den otrevliga lukten från avföring och tarmgaser. 
I samma undersökning upplevde över 85% av deltagarna förbättringar av trög 
mage.

Tarmbalans och hälsa

Andra nyheter!
•Zink Deo Rollon
 Dr Hulda Clark´s Deodorant helt utan aluminium och parabener!
  Zink Deo Rollon fungerar genom att neutralisera lukten och att avlägsna de
  bakterier som trivs  där. Var naturlig! Undvik aluminium mm. Välj Zink Deo Rollon!
  Innehåller avjoniserat vatten och zink

•Dr Clark´s vitamin D3 30 ml 
 400 iu i varje droppe i en
bas av olivolja och kokosolja

● 10% prova på erbjudande på våra nyheter Huldas quick njurrening och Huldas 
 quick lever- gallrening, 
● 10% på Biovital Foodstate (matbaserade) vitaminer/mineraler i ett väl-
 smakande probiotiskt pulver.
● 10% rabatt på Regulat vid köp av 6 eller fl er fl askor + 1 gratis bok.
● 10% rabatt på Optimal Bio-Sprouts. Det nya optimala sättet att inta lin-  
 frön! Välsmakande, perfekt på morgonmålet eller i smoothies. Groddningen  
 gör att du kan absorbera alla näringsämnen och fettsyrorna som fi nns i lin- 
 fröet. Fiberrik.
● 10% rabatt Securil, propionbakterier för tarmen
● 25% rabatt Women Force och Men Force (utg. datum 31 augusti)
● 10% rabatt på den optimala tarm- och parasitreningen: 
 1 burk Living Cleanse + 2 fl askor Para-rizol 


