
35 DNEVNI PROGRAM
ČIŠČENJA ZAJEDALCEV
USPEŠNO ODPRAVLJA PARAZITE
 POSPEŠI IZLOČANJE ŽOLČA IN KREPI JETRA
  IZBOLJŠA DELOVANJE IMUNSKEGA SISTEMA

KAKO
UPORABLJATI

VSEBUJE: 1X ATLANT ČAJ, 1X BIOFIBER, 1X HEPA-
TOHOLAN, 1X FORMULA CLEANSE, 1X UNKARIA

1. STOPNJA (5 DNI): Spodbujanje izločanje žolča, čiščenje črevesja, 
spodbujanje imunskega sistema.

DOPOLDNE: 1 žlička (6,5 g)  “BIOFIBER” (pol ure pred jedjo ali pol ure 
po jedi)

ČEZ DAN:  2 kapsuli “HEPATOHOLANA”

ZVEČER:  1 žlička (6,5 g)  “BIOFIBER” (pol ure pred jedjo ali 
pol ure po jedi)
   1 čajna vrečka “ATLANT PLUS”, prelita z 2 dl vroče 
vode (pustimo stati 10 - 15 min) popit pred spanjem, VSAK DAN

2. STOPNJA (NASLEDNJIH 20 DNI): Spodbujanje pretoka žolča, 
razstrupljanje jeter in odstranjevanje razpadlih produktov parazi-
tov.

DOPOLDNE: 1 kapsula “CLEANSE FORMULA”
   1 kapsula “UNKARIA”

ČEZ DAN:  1 kapsula “HEPATOHOLANA”

ZVEČER:  1 kapusla  “CLEANSE FORMULA”
   1 kapsula “UNKARIA”
   1 čajna vrečka “ATLANT PLUS”, prelita z 2 dl vroče 
vode (pustimo stati 10 - 15 min) popit pred spanjem, VSAK DRUGI DAN

3. STOPNJA (NASLEDNJIH 10 DNI): Spodbujanje pretoka žolča, 
čiščenje črevesja, stimulacija imunskega sistema, zmanjševanje in 
odpravljanje alergijskih simptomov, ki jih povzročajo paraziti.

DOPOLDNE: 1 žlička (6,5 g)  “BIOFIBER” (pol ure pred jedjo ali pol ure 
po jedi)

ČEZ DAN:  1 kapsula “HEPATOHOLANA”

ZVEČER:  1 žlička (6,5 g)  “BIOFIBER” (pol ure pred jedjo ali 
pol ure po jedi)
   1 čajna vrečka “ATLANT PLUS”, prelita z 2 dl vroče 
vode (pustimo stati 10 - 15 min) popit pred spanjem, DAN

CLEANSE FORMULA uničuje večino parazitov na različnih razvo-
jnih stopnjah. Pospešuje izločanje žolča in odstranjevanje parazi-
tov. Stimulira imunski sistem.

UNKARIA antiparazitsko učinkuje na mlade oblike parazitov in 
zmanjšuje alergijske reakcije, ki jih povzročajo paraziti.

BIOFIBER čisti prebavni trakt, zmanjšuje simptome črevesnih 
težav, obnavlja peristaltiko črevesja i izboljšuje črevesno mikro-
floro.

ATLANT PLUS - ČAJ izboljšuje peristaltiko črevesja, pospešuje 
izločanje blata in preprečuje nastanek zaprtja. Izboljšuje izločanje 
žolča ter pospešuje izločanje odvečne vode iz telesa.

HEPATOCHOLAN PLUS ugodno vpliva na žolčnik, odpravlja 
stagnacijo žolča, krepi in ščiti jetra, pospešuje izločanje blata.

Uničeni paraziti v vseh razvojnih oblikah.
Očiščena jetra, nevtralizira toksine, zmanjšanje alergijskih reak-
cij, ki jih ovzročajo paraziti.
Visoka učinkovitost pri velikem številu parazitov.

REZULTATI:

Glede na to, da je mini gelmostop primeren za otroke od 6. meseca starosti 
naprej, se lahko kapsule odprejo in vsebina se lahko popije s sokom in medom.
Kapsule se jemljejo pred jedjo ali po jedi v roku cca pol ure. Glede na to, da so 
kapsule zeliščnega izvora, je možnost, da se otroku začne spahovati. V tem 
primeru je boljše, da se kapsule jemljejo po jedi. Če se pojavi spahovanje, se 
lahko druga faza podaljša po dogovoru in se naredi nova receptura.
Atlant čaj, priprava: vrečko preliti z 2 dcl vrele vode in pustiti 15 minut. Nato 
pripravek razdvojite še v 1 dcl vroče vode, saj je prvoten pripravek čaja preveč 
koncentriran za otroke. Čaj se pije med jedjo.


