INTERNATIONAL HEALTH
Medical equipment and food supplement

Неинвазивна липосукција е заштитен бренд на компанијата International Health. Од
основањето во 2002 година, нашата основна цел е мисија на здравјето. Токму затоа
сигурноста, квалитетот и ефикасноста се на прво место за да можете низ заедничка
визија за долгорочно здравје и животен просперитет да ги постигнете сите Ваши сакани
животни и здравствени цели. Бидејќи исхраната е темел на човековата биофизичка
реалност, јасно е дека токму тоа е клучната компонента што треба правилно да се
имплементира во сопствениот живот за повторно да се воспостави животна и
здравствена хармонија.
ТМ

Гаранција за квалитетот

Третманот Неинвазивна липосукцијаТМ се состои од комбинација на одредени
прехранбени продукти и додатоци кон исхраната. Секој диететски суплемент, што
се користи во третманот Неинвазивна липосукцијаТМ, се произведува за нас во
Германија според високи фармацевтски стандарди на фабриката Alphacaps,
којашто е членка на GfE (Меѓународно здружение за нутритивни истражувања), а
поседува и TÜV-сертификат на IFS (Меѓународен стандард за храна),
GMP-сертификат (Добра произведителска практика).

Гаранција за сигурноста

Искуства на корисниците

Medical equipment and food supplement

Неинвазивна липосукција со успех се спроведува во земјите од регионов, но присутна
е во земјите на ЕУ, во Русија и во Америка. Иако се работи за релативно нов метод за
слабеење, тој веќе има над 100.000 задоволни корисници ширум светот, а со секој ден ги
има сѐ повеќе. Позитивните искуства нѐ инспирираат и нѐ мотивираат да веруваме дека
сме на вистинскиот пат да ги исполниме Вашите очекувања. Денес на интернет можете
да купите слики на непознати луѓе пред и по слабеењето и да ги злоупотребите во
реклама за неефикасни препарати, но третманот Неинвазивна липосукцијаТМ навистина
функционира, во што се имаат убедено и бројни познати јавни личности, коишто со
својата репутација и со своите резултати тоа и го гарантираат!
ТМ

Жељко Самарџиќ Сузана Манчиќ

-25 кг

-15 кг

Тијана Дапчевиќ

-15 кг

Ако барате вистински поттик за лична промена, тогаш сте на
вистинскиот пат со заедничка работа низ прогресивната и
сеопфатна диетотерапевтска програма да постигнете долгорочна
хармонија на сопствениот живот, а со тоа и здравје.
Ако тоа навистина го сакате, тоа тогаш и сторете го без колебање!

Сите нашите додатоци кон исхраната (суплементи) се регистрирани кај Министерството
за здравство, а примероци редовно се анализираат во надлежните лаборатории.
Европската Агенција за сигурност на храната (EFSA) ја препозна природната
активна материја (глукоманан) што се користи кај третманот Неинвазивна
липосукцијаТМ како состојка за којашто е научно докажано дека помага при
слабеењето. Исто така, состојката е одобрена од Американската државна агенција
за храна и лекови (FDA), па оваа состојка е дополнително сместена во категоријата
на GRAS препарати (GRAS - generally recognized as safe / сертификат за сигурност
за употреба).
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Гаранција за резултатите
Врз основа на анализите на резултатите што ги вршат нашите Центри за слабеење
врз примерок од 400 пациенти со прекумерна телесна тежина, кои имаат индекс на
телесна маса (BMI) за мажи 27,9>, а за жени 27,4>; од нив се 57% жени на возраст
од 20-50 години и 43% мажи на возраст од 20-50 години, во период од 3 месеци,
каде што се спроведени 372 третмани на Неинвазивна липосукцијаТМ од 14 дена,
просечните резултати се загуба на 7 до 10 % од почетната телесна маса.

Увозник и застапник за Р.Македонија :
Викториа Ваит Д.О.О. увоз-извоз Скопје
Ул.Лермонтова 3 / 4, Скопје

+389 2 3151 714
+389 70 535 033
www.Liposukcija.eu
/liposukcijskaishrana

www.Liposukcija.eu
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International Health повеќе од една деценија се занимава со
истражување на врската меѓу исхраната, начинот на живот и
здравјето, а во последните неколку години во фокус е проблемот
на прекумерната телесна маса. Постојат бројни теории и идеи за
начинот на исхрана и за проблемот на слабеење кои главно се
базираат на студии и ставови од пред неколку децении, додека
Липосукциска исхрана (Noninvasive Liposuction) се базира на
современите тези дека дебелеењето не е последица само на
калорискиот туку и на хормонскиот дебаланс (инсулин, грелин,
лептин).
Затоа целното место на дејствување на липосукциската исхрана е
воспоставување на природната рамнотежа во хормонската
регулација на масното ткиво и метаболизмот на мастите, за телото
да си го врати својот природен изглед заедно со елиминирање на
одвишното сало. МАСНОТО САЛО е магацин за енергија! На
телото му треба енергија, но РЕЗЕРВИТЕ не се достапни сѐ додека
пристига нова енергија од храната.
Со гладување и со намалување на внесувањето на калории
(класична диета), телото ги активира механизмите за штедење, па
резервите бавно се трошат, а потоа брзо се надоместуваат
(енергетски хомеостатски механизам). Затоа класичните диети не
се ефикасни, па над 50 % од глобалната популација има проблем
со телесната маса. Диетотерапевтскиот пристап не е базиран
само на намалување на калориите туку и на активација на
метаболизмот на мастите.
Неинвазивна липосукцијаТМ е ентерална нормопротеинска
диетотерапија базирана на синергискиот ефект на
аминокиселините и растителните влакна. Механизмот на
дејствување е сосема природен затоа што телото не ги менува
биохемиските параметри на организмот туку само ги користи за
да го „натераме телото“ да се храни со сопствените масни
резерви. Поедноставено, телото се храни со акумулираните масни
резерви од коишто црпи енергија, енергијата се троши, а масните
резерви се намалуваат. Тоа е ефект на слабеење.
International Health разви диетотерапевтски третман кој трае 14
дена со ефект на загуба на телесна маса од 7 до 10 % и со
значителна загуба на масти во критичните зони.

Со само еден третман!
Konjac Glukom
annan
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Ентерална диетотерапија
Глукомананот во контакт со вода
(аминокиселини и растителни влакна) го полни желудникот и
поттикнува ситост

ЛЕСНО ЗА
ПРИМЕНА
Протоколот е прецизен и
едноставен за користење

БРЗИ
ЕФЕКТИ
Првите резултати се гледаат по
24 часа - кратко траење на протоколот

Протоколот за слабеење се повторува сѐ до саканата цел
и до воспоставување позитивни прехранбени навики.
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Нутриционистичкото советувалиште International Health дава
стручно-консултантски услуги за правилно спроведување на
протоколот за слабеење Неинвазивна липосукцијаТМ преку
нутриционистички прегледи и консултации, како и преку работа
со клиентите на далечина преку телефон или преку интернет со
24-часовна поддршка на call-центарот.
Третманот е наменет за лица со прекумерна телесна маса на
возраст од над 14 години. Можат да го користат подеднакво и
мажи и жени. Важно е да немате посериозни здравствени
проблеми освен оние коишто се последица на самата дебелина
(покачени маснотии во крвта, висок/низок притисок, проблеми со
варењето и сл.). Пред самиот третман, нашиот тим ќе процени
дали има сомневање за некои контраиндикации.
Протоколот за слабеење се одвива во две фази:
ФАЗАTA I подразбира ентерална диетотерапија со помошни
средства за слабеење кои ја менуваат дневната исхрана, додека
вечерата е централниот оброк (зеленчук и месо или риба) во
траење од 14 дена.
ФАЗАТА II ги исклучува помошните средства за слабеење и е
базирана на исхрана со намелено внесување шеќер ина скроб, а
наголемено внесување на разновиден зеленчук и здрави
маснотии.
Протоколот за слабеење може да се повторува сѐ до саканата цел.
Во текот на протоколот за слабеење доаѓа до контрола на
апетитот (намалено чувство на глад), подобра регулација на
гликозата во крвта и на притисокот, како и значително намалување
во волуменот на телото (обемот во критичните зони).
Одржувањето на тежината подразбира долгорочно правилна и
урамнотежена исхрана со наши конкретни препораки и насоки.
Подобриот и поздравиот начин на исхрана е ултимативниот начин
да ги одржите здравјето и виталноста, но новиот начин на
исхрана главно не мора да биде лишен од уживање и не мора да
бара откажување од храната што сакате да ја јадете.

Овој флаер може да го промени Вашиот живот. Јавете ни се веднаш и започнете ги промените поради кои ќе се гордеете со себе.

