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RNDr. Vladimír Hricik, CSc.

Ide o doplnok stravy, ktorý obsahuje 

kombináciu aminokyselín: L-arginín, L-

citrulín a L-ornitín. Tieto aminokyseliny sa 

prirodzene nachádzajú v ľudskom tele, len 

ich vekom ubúda. Vaše telo premení tieto 

aminokyseliny na , NO (Nitric oxide)

najdôležitejšiu molekulu, ktorá je absolútne 

dôležitá pre vaše zdravie!

Prišli sme na to, ako dramaticky zvýšiť 

účinnosť týchto aminokyselín pomocou 

našej prelomovej technológie, vďaka čomu 

je lídrom na trhu.

L-Complex je unikátny produkt

založený na vedeckom objave

storočia, ktorý získal

Nobelovu cenu.

zdravie a wellness od 29.1.2022 do 14.2.2022

RÝCHLY KURZ O NEUVERITEĽNÝCH SILÁCH

ZÁZRAČNEJ MOLEKULY

VEDA O OXIDE DUSNATOM:

Oxid dusnatý (NO) je silný antioxidant, ktorý deaktivuje takzvané kyslíkové 
„voľné radikály“ v tele, ktoré značne urýchľujú vývoj civilizačných ochorení, 
ako sú rakovina, cukrovka, srdcové choroby a mŕtvica.

Oxid dusnatý je dnes považovaný
za najvýznamnejšiu molekulu v tele, 
absolútne kľúčovú pre vašu pohodu.

Mnohé vedecké práce dokázali, že rozdiel 
medzi zdravím a chorobou je často funk-
ciou úrovne aktivity NO vo vašom tele. NO 
môže byť doslova otázkou života a smrti.

NO pomáha zachovať elasticitu všetkých 
ciev, pretože ide o „signalizačné molekuly“, 
ktoré prikazujú cievam, aby sa zväčšili 
alebo rozšírili. Vieme, že srdcovo-cievne 
poruchy sa dajú vyriešiť prirodzene – 
pomocou „zázračného lieku“,

oxidu dusnatého, vyrobeného v tele.

Oxid dusnatý (NO) je tiež rozhodujúci pre 
funkciu pamäte, pretože ho mozog  pou-

U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou 
cukrovkou, môže oxid dusnatý zabrániť 

mnohým bežným, ale aj závažným 
komplikáciám, najmä tým, ktoré sú 

spojené so zhoršeným prietokom krvi.

žíva na ukladanie a získavanie dlhodobých spomienok, ako aj na prenos 
informácií. V súčasnosti skúmame hlavnú úlohu, ktorú môže NO zohrávať

v prevencii Alzheimerovej choroby.

NO sa používa na likvidáciu infekčných baktérií, vírusov a parazitov a 
dokonca obmedzuje množenie určitých typov rakovinových buniek.

Ako protizápalová látka sa oxid dusnatý 
skúma pre svoju zjavnú úlohu pri znižovaní 
opuchu a nepohodlia pri artritíde. NO 
môže tiež chrániť pred vznikom žalúdoč-
ných vredov udržiavaním normálneho 
prietoku krvi do sliznice gastrointestinál-

neho systému. Ako neurotransmiter NO zvyšuje prietok krvi do pohlavných 
orgánov, čím hrá dôležitú úlohu pri normálnom fungovaní sexu.

urýchľuje zotavenie po COVID 19,

pomáha obnoviť čuch a chuť

zakúpite aj na e-shope
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