ColonHelp
Un produs pentru
sănătate şi frumuseţe!

Broșură de prezentare.
Include instrucțiuni de administrare și alte informații utile

Mai multă educație, mai multă sănătate!

Dintre toate organele vitale ale organismului,
cel mai afectat de alimentația nesănătoasă este colonul!
Vă simţiţi obosit tot timpul? Iritabilitate, insomnii sau migrene?
Munca de birou vă obligă să duceţi o viaţă sedentară?
Aveţi câteva kilograme în plus şi abdomen proeminent?
Aveţi probleme de tranzit intestinal? Suferiţi de constipaţie, colon iritabil,
hemoroizi sau alte tulburări ale sistemului digestiv?
Aveţi balonări frecvente? Refluxul gastroesofagian vă chinuie după mese?
Probleme cu glicemia sau colesterolul? Ficat obosit?
Aveţi răceli frecvente sau alergii? V-aţi gândit că imunitatea a scăzut?
Părul şi pielea parcă şi-au pierdut strălucirea?
Vă doriți să fiți mai sănătos?
Dacă aveţi una sau mai multe dintre aceste probleme de sănătate,
atunci cu siguranţă trebuie să

începeţi acum o cură de detoxifiere!
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3. Curăţirea intestinală − primul pas spre sănătate

b. Administrarea în cură de slăbire
c. ColonHelp, administrat ca supliment de fibre în alimentaţie
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5. Beneficiile detoxifierii cu produsul ColonHelp
5.1. ColonHelp poate înlătura toxinele din corpul dumneavoastră
5.2. ColonHelp poate rezolva tranzitul lent şi constipaţia
• Diferenţele dintre ColonHelp şi laxativele clasice
5.3. Adio, balonări şi gaze!
5.4. ColonHelp reduce senzația de foame şi ajută la pierderea kilogramelor în plus
5.5. ColonHelp ajută la scăderea colesterolului
• Psyllium şi semințe de in pentru o inimă sănătoasă
5.6. ColonHelp ajută la reglarea glicemiei
5.7. ColonHelp poate ameliora colonul iritabil
5.8. ColonHelp ajută la refacerea florei intestinale şi la creşterea
imunității organismului
5.9. ColonHelp poate alunga oboseala cronică, vă dă energie şi
poftă de viaţă
5.10. Alte posibile beneficii ale detoxifierii
• ColonHelp poate înlătura placa mucoidă
• ColonHelp poate reduce aciditatea gastrică
• Consumul de fibre poate ajuta la prevenirea cancerului de
colon
• ColonHelp și hemoroizii
• ColonHelp poate reduce alergiile şi eczemele
• ColonHelp poate reduce durerile articulare
• ColonHelp, adjuvant în sindromul premenstrual și
menopauză
• ColonHelp vă poate scăpa de migrene
5.11. ColonHelp pentru frumuseţe
• ColonHelp vă redă strălucirea părului şi tinereţea pielii
• Privirea devine mai limpede şi ochii mai luminoşi
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• Constipaţia făcea parte din viaţa mea de zi cu zi…
• Mi-a scăzut glicemia fără a lua medicamente
• Constipaţia a dispărut definitiv!
• După o lună de tratament, cântarul arată cu 2 kg mai puţin
• Control bun al glicemiei, scăderea colesterolului şi trigliceridelor
• Am scăpat de crampe, balonări şi constipaţie
• Cura de detoxifiere cu ColonHelp a redus psoriazisul!
• Abdomenul meu este mai plat datorită reglării tranzitului intestinal
• Constipaţia a devenit o amintire!
• Am luat ColonHelp pentru a-mi creşte imunitatea
• Am slăbit 4 kilograme!
• Am alungat migrenele şi constipaţia cu produsul ColonHelp!
• Cu ajutorul lui ColonHelp, acum intru în blugi în care nu am mai
intrat de 2 ani!
• Am scăpat de scuamele, leziunile și pruritul specifice psoriazisului
• Colesterolul mi-a scăzut la 200!
• Am scăpat de scaunele diareice provocate de colonul iritabil
• Am un tranzit intestinal excelent, nu mă mai balonez și am slăbit

9. Website-ul ColonHelp, o sursă importantă de informare!
10. Cum comand ColonHelp?
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6. Diferenţa dintre ColonHelp şi alte produse similare.
De ce este ColonHelp atât de eficient în curele de detoxifiere?
7. Întrebări frecvente
8. Mărturii din partea consumatorilor de ColonHelp

Prefață
Apa, aerul, solul sunt din ce în ce mai poluate. Alimentele
procesate prezente în dieta omului modern oferă
metabolismului uman − neschimbat de milioane de ani
− aditivi, contaminanţi cu care acesta nu este obişnuit,
producând dezechilibre metabolice puternice. Consecinţele
renunţării la alimentele naturale, integrale în favoarea
celor procesate se văd în creşterea numărului de boli
cardiovasculare, diabet, obezitate, cancer. În aceste condiţii,
ar trebui să facem eforturi să mâncăm sănătos, iar alimentele
naturale să îşi recapete valoarea. De aceea salut apariţia
produsului natural ColonHelp, un supliment din fibre
alimentare, recomandat pentru detoxifierea organismului şi
reglarea activităţii colonului.

Detoxifierea, necesară pentru sănătate!
Organismul uman dispune de mecanisme
naturale de detoxifiere: colonul, plămânii,
ficatul, rinichii, pielea. Aceste mecanisme
sunt astăzi, de multe ori, depăşite de
noile noxe generate de industria chimică,
alimentară, de activitatea industrială,
toate acestea traducându-se în plan
patologic în binecunoscutul tablou
morbid al bolilor civilizaţiei moderne.
La nivelul ficatului, detoxifierea se
produce în două faze: 1. Faza I constă în
transformarea toxinelor lipofile (solubile în
grăsimi) în intermediari biotransformaţi, mai
solubili în apă (hidrofili) şi are loc la nivelul
ficatului, unde sunt localizate enzimele
(familia Cyp450) specializate în detoxifiere.
Aceste enzime intervin cu precădere în
metabolismul medicamentelor. La om,

Prof. univ. dr.
Gheorghe Mencinicopschi

complexitatea detoxifierii creşte datorită
polimorfismului genetic al citocromului
P450 (un grup de enzime care intervin în
diverse procese oxidative din organism).
Citocromul P450 este implicat în
biosinteza şi transformarea vitaminelor,
acizilor graşi, hormonilor. Dacă ficatul
este bolnav, aceste enzime nu mai
prelucrează
eficient
substanţele
provenite din medicamente sau alimente.
Nemaifiind metabolizate, aceste substanţe
devin toxice pentru ficat, dar şi pentru
colon, deoarece din ficat toxinele ajung
în colon. În prima fază a detoxifierii,
substanţele rezultate pot fi mai toxice
decât toxinele iniţiale. Faza I de detoxifiere
poate fi susţinută prin aport de nutrienţi:
flavonoide (fructe, legume proaspete),
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aminoacizi, vitamine din complexul B.
2. În faza a II-a de detoxifiere sunt implicate
alte enzime (conjugaze), care modifică
metaboliţii intermediari rezultaţi din
prima fază. Această fază poate fi susţinută
nutriţional prin aport de antioxidanţi
derivaţi din plante: vitaminele A, C, E,
seleniu, zinc etc. Produşii de degradare
ai
toxinelor
liposolubile,
deveniţi
nepericuloşi, sunt eliminaţi de ficat către
bilă şi rinichi, de unde ajung în fecale
şi urină. Acum vine rândul colonului să
intervină în detoxifiere. Cu ajutorul fibrelor
alimentare, colonul elimină toxinele eliberate de ficat după fazele I şi a II-a de
detoxifiere. Toxinele pot fi reprezentate de:
• substanţe chimice: contaminanţi din
mediu şi agricultură, aditivi alimentari
(E-uri), reziduuri menajere;
• toxine microbiene;
• medicamente;
• droguri recreaţionale (tutun, cafea,
alcool);
• toxine liposolubile depozitate în grăsimile
ţesutului adipos (pesticide, metale grele,
hormoni) şi care pot fi eliberate în sânge,
în cazul slăbirii rapide, patologice sau al
dietelor de slăbire;
• produşi finali ai metabolismului normal
sau patologic (de exemplu, radicali liberi).
Capacitatea de detoxifiere a organismului
este influenţată de factori care pot stimula
sau inhiba mecanismele de detoxifiere
ale organismului:
• specificitatea genetică individuală;
• stilul de viaţă activ şi combaterea

sedentarismului, comportamentul alimentar, dieta, mediul înconjurător;
• interacţiunile dintre alimente şi
medicamente şi cele dintre plantele
medicinale şi medicamente, fumat, abuz
de alcool, droguri ş.a.;
• vârstă şi starea de sănătate.

Fibre, omega 3, lignani

Majoritatea toxinelor ajung în colon, acestui
organ revenindu-i de altfel rolul principal în
detoxifierea organismului. În multe cazuri,
capacitatea de detoxifiere a colonului
este depăşită pe fondul alimentaţiei
dezechilibrate, al stresului, poluării. Apar
astfel tranzitul lent, constipaţia, balonările,
colonul iritabil sau alte tulburări digestive,
sunt favorizate bolile cardiovasculare
sau chiar cancerul de colon. De aceea,
stimularea mecanismelor de detoxifiere
este o necesitate. Creşterea aportului
de fibre alimentare solubile şi insolubile,
asociată consumului suficient de apă,
este cea mai bună metodă de stimulare a
activităţii de detoxifiere a colonului.
Fibrele stimulează tranzitul intestinal
şi asigură o detoxifiere fiziologică a
organismului. Fibrele alimentare au
capacitate mare de reţinere a apei.
Ele se umflă cu apă, reţinând o dată cu
apa şi substanţele toxice din tubul digestiv
care apoi sunt eliminate prin fecale. Odată
consumate, fibrele interacţionează cu
asimilarea grăsimilor şi zahărului la nivel
intestinal, reducând nivelul colesterolului şi
al glicemiei.
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Mai mult, fibrele alimentare cresc indicele
de saţietate al alimentelor. Ele conferă
senzaţia de saţietate rapid, cu un aport
minim de calorii. De aceea, fibrele sunt
recomandate în curele de slăbire şi pentru
prevenirea obezităţii. Este important
de subliniat conţinutul de acizi graşi
esenţiali omega 3, grăsimi bune cu efect
cardioprotector, din produsul ColonHelp.
Acest produs se remarcă şi prin conţinutul
de lignani, compuşi de origine vegetală,
cu acţiune similară hormonilor sexuali
feminini. În colon, lignanii sunt prelucraţi
de microflora
bacteriană, rezultând
compuşi like-estrogenici − enterolactona şi
enterodiolul. Aceşti compuşi sunt absorbiţi
de mucoasa intestinală şi apoi transportaţi
în locurile ţintă unde acţionează benefic.
Lignanii au efecte pozitive la nivel
osos, cerebral şi cardiovascular, reduc
simptomele sindromului premenstrual sau
menopauzei, previn cancerul mamar.

graşi cu lanţ scurt (butiric, propionic,
acetic), folosiţi ca hrană de către colonocite
(celulele colonului).

Microflora intestinală,
scutul imunităţii

Colonul adăposteşte un ecosistem
bacterian (microflora intestinală) extrem
de complex şi cu funcţii încă incomplet
cunoscute. Reziduurile rezultate din hrana
prelucrată în intestinul subţire, unde a
rămas câteva ore, trec în intestinul gros
unde pot rămâne două până la patru zile
sau chiar mai mult. Microflora intestinală
preia aceste reziduuri prelucrându-le în
continuare. Microflora intestinală este
reprezentată de peste 400 de specii
şi produşii finali, principali ai acestora.
Bacteriile
reprezintă
aproximativ
jumătate din greutatea conţinutului
colonului, având o concentraţie de
1010 – 1011 celule/gram de fecale şi o mare
biodiversitate, esenţială pentru menţinerea
imunităţii, pentru sănătatea tractului
gastrointestinal şi a întregului organism.
Microflora intestinală este alcătuită în
proporţie de 85% din floră de fermentaţie
(probiotice), restul de 15% fiind floră de
putrefacţie (agenţi patogeni). Menţinerea
în echilibru a celor două tipuri de bacterii
ne asigură o stare de sănătate bună.
Procesele
fermentative
din
colon
generează şi produşi finali sub formă de
gaze: dioxid de carbon şi hidrogen. La
30%-40% dintre oameni, în colon este
produs şi metan în cantităţi semnificative.

Colonul: absorbţia apei şi
eliminarea toxinelor

Principalele funcţii ale colonului sunt
absorbţia apei şi a sărurilor minerale şi
eliminarea reziduurilor care alcătuiesc
fecalele. Reziduurile care ajung în colon
conţin fibre alimentare solubile (pectine,
inulină, oligozaharide, gume, geluri) şi/sau
insolubile (celuloze, hemiceluloze, amidon
rezistent). Acestea nu pot fi digerate în
intestinul subţire, dar trecând în colon,
o parte din energia lor este extrasă prin
procese fermentative sub forma acizilor
10

Gazele în cantitate de circa 500 ml/zi sunt
eliminate pe cale anală sau absorbite şi
excretate prin plămâni. Compuşii cu azot
(proteinele neabsorbite în intestinul subţire
− circa 10-12 g/zi) generează gaze urât
mirositoare (amoniac, indoli, scatoli, sulfit
de hidrogen, amine volatile). De aceea,
o digestie defectuoasă poate produce
halenă şi gaze cu miros neplăcut.

prin interacţiune directă, spre exemplu, cu
ţesutul limfoid asociat intestinului (GALT)
sau prin producerea şi furnizarea de
produşi finali protectori, cum sunt butiraţii.
Microflora colonică probiotică are un efect
de protecţie imunologică, prin crearea unei
bariere care împiedică instalarea bacteriilor
patogene. Această barieră distrusă prin
utilizarea antibioticelor poate fi refăcută
prin utilizarea culturilor alimentare
probiotice: Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus casei, Enterococcus faecium,
Bifidobacteria. Cele mai bune alimente
probiotice, funcţionale sunt iaurturile
naturale, obţinute prin fermentarea
laptelui cu lactobacili: Lactobacillus
bulgaricus, Streptococcus thermophilus
şi specii ale genului Bifidobacteria.
Dezvoltarea lactobacililor este stimulată de
prebiotice, care pot fi luate din alimentele
bogate în fibre solubile: seminţele de in,
psylliumul, cicoarea, cerealele integrale,
fructele, legumele. Administrarea cu iaurt
a fibrelor de in şi psyllium din produsul
ColonHelp este inspirată, deoarece pe
lângă probiotice îi oferim organismului şi
o doză bună de prebiotice.
Iată de ce recomand o alimentaţie
sănătoasă, bogată în fibre obţinute
în primul rând din fructe, legume,
cereale integrale. Când dieta nu asigură
suficiente fibre, produsul ColonHelp vine
în completarea ei, fibrele din seminţele
de in şi psyllium fiind un aliat puternic al
sănătăţii.
Prof. univ. dr.

Cine dezechilibrează
microflora intestinală?

Lipsa fibrelor din dietă, abuzul de carne,
abuzul de zahăr, cafea, alcool, fumatul,
abuzul de antibiotice determină ruperea
echilibrului
ecosistemului
bacterian
colonic (disbacteriemie), ceea ce are
ca efect perturbarea funcţiilor acestuia.
În aceste situaţii, echilibrul microflorei
colonice este distrus prin dezvoltarea
excesivă a bacteriei Clostridium dificile. Ca
prim efect apar tulburări digestive, stări
diareice acute sau cronicizate. Efectele
disbacteriemiei pot fi mult mai severe
determinând malabsorbţie, perturbarea
biosintezei vitaminelor, aminoacizilor,
autointoxicarea organismului. Cronicizarea
acestor disfuncţii poate creşte riscul
apariţiei
obezităţii,
dislipidemiilor,
maladiilor cardiovasculare, cancerelor.

Probiotice şi prebiotice
pentru sănătate

Pentru combaterea disbacteriemiilor sunt
recomandate probioticele. Probioticele au
capacitatea de a potenţa apărarea imună,

Gheorghe Mencinicopschi
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1. Ce este detoxifierea?

curăţirea colonului se apelează la diverse
soluţii saline, clisme, hidrocolonoterapie
sau administrarea suplimentelor cu fibre.
Detoxifierea colonului este cel mai bun
lucru pe care îl puteţi face pentru sănătatea
dumneavoastră!

Detoxifierea reprezintă procesul prin
care sunt eliminate diferitele toxine din
organism. Acestea pot fi cauza unor
probleme grave de sănătate şi pot duce
la instalarea celor mai diverse afecţiuni.
Principalele organe care realizează
detoxifierea organismului sunt colonul,
ficatul, rinichii, plămânii, pielea şi sistemul
limfatic. Colonul reprezintă însă primul
organ care trebuie îngrijit, altfel poate
deveni sursa care contribuie cel mai mult la
poluarea organismului şi supraîncărcarea
acestuia cu toxine.

1.1. Colonul - organ de
detoxifiere

Colonul sau intestinul gros este segmentul
tubului digestiv cuprins între intestinul
subţire şi anus.
Are un diametru de 3-8 centimetri şi
o lungime de 1,5 metri. Colonul este
alcătuit din mai multe segmente: cecum,
colon ascendent, colon transvers, colon
descendent şi sigmoid.
Colonul colectează deşeurile metabolice,
absoarbe apa şi preia vitaminele B
sintetizate de bacteriile din flora intestinală.

„Fiecare ţesut din organism este hrănit de
sânge, care la rândul său este alimentat
de intestin. Când intestinul este murdar
şi sângele este murdar şi astfel şi restul
organelor şi ţesuturilor… Invariabil,
intestinul este acela de care trebuie avută
grijă înainte ca efectiv boala să apară.“
Dr. Bernard Jensen − Curăţirea ţesuturilor
prin îngrijirea intestinelor (Tissue Cleansing
Through Bowel Management)

Colonul are dublă funcţie:
• Funcţia digestivă:
în colon se realizează ultimele transformări
ale alimentelor digerate. Bacteriile din
colon atacă fibrele alimentare, încercând
să extragă ce mai poate fi extras.
Substanţele extrase sunt absorbite de
către mucoasa colonului şi trimise la
ficat. La nivelul colonului sunt resorbite şi
importante cantităţi de apă: 2-3 litri pe zi.
Pentru un scaun de consistenţă normală se
absoarbe 86% din apa existentă în colon.

Detoxifierea colonului este prezentă în
toată istoria medicinei: din antichitate,
când se recomandau amestecuri de
ierburi pentru tratarea problemelor
intestinale, şi până astăzi când pentru
12

Mici variaţii ale acestui procent pot schimba consistenţa scaunului: la 88% apă resorbită,
scaunul devine prea tare; la 82% apă resorbită, scaunul devine prea fluid. Tot la nivelul
colonului se produc zilnic 7-10 litri de gaze, prin degradarea produşilor de digestie care
ajung în colon.
• Funcţia de eliminare:
prin colon sunt eliminate
reziduurile inutilizabile, care
formează
materiile
fecale.
Deşeurile trebuie să părăsească
organismul sub formă de scaune
la aproximativ 24 de ore de la
ingerarea lor. Astfel, în fiecare zi
eliminăm ceea ce am consumat
în ziua precedentă. Intestinele
care funcţionează bine se golesc
o dată sau de două ori pe zi, de
regulă dimineața sau după o masă
principală. Eliminarea fiziologică
se realizează imediat după masă.
Când tranzitul intestinal este
încetinit şi materiile fecale
rămân mai multe zile în contact
cu mucoasa colonului, pe
lângă
substanţele
nutritive
sunt absorbite şi substanţe
toxice. Materiile neeliminate
fermentează şi se descompun,
perturbă
echilibrul
florei
intestinale, irită pereţii colonului,
făcându-i permeabili şi sensibili la
pătrunderea toxinelor.

Colonul și funcțiile sale
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1.2. De unde vin toxinele?

Omul modern, din cauza alimentaţiei
nesănătoase,
consumă
anual
2-3 kilograme de E-uri (aditivi
alimentari):
coloranţi
chimici,
emulgatori, potenţiatori de gust,
stabilizatori, conservanţi. Ca şi
cum nu ar fi suficient, majoritatea
alimentelor
conţin
reziduuri
de pesticide, ierbicide, nitraţi şi
alte substanţe cancerigene. Din
cosmetice (creme, deodorante,
şampoane)
mai
acumulează
2-3 kilograme de substanţe toxice.
Apa, aerul, solul sunt poluate cu
solvenţi, cu gaze de eşapament,
dioxine, metale grele, substanţe
volatile etc. În aceste condiţii,
detoxifierea organismului devine o necesitate, iar cel mai important pas pentru o realiza
este detoxifierea colonului. În pliurile colonului, diverticule sau direct pe pereţii acestuia
se pot acumula resturi putrefactive chiar şi de ani de zile. Aceste resturi pot irita pereţii
intestinelor, care produc ca reacţie mucus în exces. Acest mucus, care iniţial se produce
ca o reacţie de apărare la factorii iritativi, se poate acumula în timp şi se transformă
într-o placă mucoidă ce afectează absorbţia nutrienţilor, contribuie la constipaţie
şi chiar la autointoxicarea organismului.

„Nu suntem doar ceea ce
mâncăm, ci şi ceea ce absorbim“,
spun nutriţioniştii.
14

1.3. Autointoxicarea,
un pericol real pentru sănătate!

Pe lângă intoxicarea externă, există şi o intoxicare a organismului de natură internă.
Autointoxicarea reprezintă recircularea în organism a toxinelor rezultate în urma
proceselor de digestie şi neeliminate la timp. Astfel, se creează un dezechilibru al florei
intestinale cu efecte grave asupra imunităţii.
Un studiu efectuat în Marea Britanie, pe persoane cu vârste între 35
şi 55 de ani, a relevat faptul că 95% dintre subiecţi aveau cel puţin
unul dintre simptomele de autointoxicare: tensiune, stres, paloare,
cearcăne, constipaţie, diaree, oboseală cronică, dureri de cap şi de
spate, balonări şi flatulenţă, indigestie şi greaţă, gust neplăcut în
gură, halenă, miros neplăcut al corpului. Autointoxicarea apare
cel mai frecvent pe fondul digestiei incomplete, perturbării
florei intestinale şi, mai ales, din cauza constipaţiei cronice!

2. Constipaţia şi efectele
asupra sănătăţii

Constipaţia cronică poate avea efecte devastatoare asupra
sănătăţii întregului organism. Constipaţia este subevaluată, fiind
considerată în mod greșit doar un „inconvenient fiziologic“.
Ea poate fi unul dintre cei mai temuţi factori ce pot afecta
în timp sănătatea organismului. Aproape că nu există
boală care să nu aibă ca factor favorizant constipaţia.
Cancerul de colon apare cel mai frecvent în
zona sigmoidă (zona terminală a colonului) şi
în rect, exact acolo unde materiile stagnante,
neevacuate la timp, au efectul toxic maxim.
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2.1. Care sunt cauzele constipaţiei şi funcţionării
necorespunzătoare a intestinelor?
• Obiceiurile alimentare greşite ale omului
modern:
lipsa fibrelor alimentare pe
fondul consumului insuficient de fructe şi
legume, hrana nesănătoasă, contaminată
cu pesticide, ierbicide, îngrăşăminte
chimice, hormoni, antibiotice, alimentele
intens prelucrate, aditivate cu E-uri mai
mult sau mai puţin toxice, abuzul de cafea,
alcool etc.
• Consumul insuficient de apă (avem
nevoie de minimum 2 litri de apă pe zi).
• Lipsa de mişcare şi exerciţii în aer liber,
sedentarismul.
• Abuzul de medicamente, în mod special
antibiotice. Ele afectează grav flora
intestinală şi imunitatea organismului.
• Toaleta modernă care, prin designul
greşit, nu respectă poziţia fiziologică de
eliminare şi împiedică evacuarea completă
a materiilor din intestine.
• Neglijarea nevoii de a merge la timp la
toaletă pentru defecaţie.
• Paraziţii intestinali, prin produşii lor
metabolici, contribuie la dezechilibrul
organismului.
• Stresul afectează grav tranzitul intestinal!
Lista factorilor care cauzează constipaţie
nu se termină aici, însă cel mai important

lucru este restabilirea sănătăţii intestinelor
şi a întregului organism.

Mecanismul
de producere a
constipației prin
lipsa fibrelor din
alimentație
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Poziţia naturală de eliminare
În cazul poziţiei ghemuite („pe
vine“), eliminarea scaunului este
fiziologică, organele abdominale
nu sunt forţate. Poziţia „pe vine“
previne herniile, afecţiunile
colonului, vezicii, prostatei şi
alte boli pelviene. În poziţia
ghemuită, muşchiul puborectal
se relaxează şi eliberează rectul.

Toaleta modernă, dușmanul colonului!
Poziţia pe toaleta modernă
În cazul poziţiei
pe toaleta
modernă, defecaţia
se produce prin forţarea
organismului. Prin
designul greşit,
toaleta modernă
împiedică evacuarea
completă a materiilor
fecale din intestin,
favorizând constipaţia.
În poziţia pe toaleta modernă, pentru menţinerea
continenţei, muşchiul puborectal pur şi simplu
strangulează rectul.

Ştiaţi că durata normală a tranzitului
intestinal este între 18 și 24 de ore, dar
poate ajunge chiar la 50 -100 de ore în
cazul constipației?
Simularea poziției naturale de eliminare
pe toaleta modernă
Pentru a sugera poziţia fiziologică „pe vine“, atunci
când vă aşezaţi pe toaletă puneţi-vă un taburet de
20-30 centimetri sub picioare. Acest scăunel este
foarte popular în Anglia şi SUA, unde se găseşte în
magazine.
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2.2. Cum vă daţi seama că
aveţi probleme de tranzit
intestinal sau constipaţie?

Ştiaţi că mai mult de 50%
din populaţia de vârstă adultă
suferă de constipaţie? Ştiaţi că
femeile suferă de constipaţie
Din punct de vedere medical, aveţi
mai frecvent decât bărbaţii, iar
probleme de tranzit intestinal sau
populaţia
urbană în număr mai
constipaţie dacă în ultima vreme aţi avut
mare decât persoanele din
următoarele simptome:
mediul rural?
• dificultate în eliminarea scaunului
• scaune tari
• senzaţia de eliminare incompletă a
scaunului
• senzaţia că scaunul este blocat
• mai puţin de trei scaune pe săptămână

Alimente
bogate
în fibre

2.3. Cum putem preveni
apariţia constipaţiei?

• consumul sporit de fibre alimentare:
fructe, legume, cereale integrale
• consumul a 2 litri de apă pe zi
• exerciţii fizice efectuate în mod regulat
• evitarea abuzului de laxative

Ştiaţi că femeile şi persoanele
peste 65 de ani sunt cele mai
predispuse la constipaţie?

Alimente sărace
în fibre

SFAT: Dacă suferiţi de constipaţie, evitaţi să
vă forţaţi în timpul defecării. Nu staţi mai
mult de 10 minute la toaletă, încercaţi mai
bine mai târziu, după o masă copioasă
sau a doua zi de dimineaţă.
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2.4. Care sunt efectele constipaţiei cronice?

Constipația este factor favorizant pentru numeroase probleme de sănătate: dureri
abdominale, abdomen umflat şi disconfort al întregului organism, lipsa poftei de
mâncare, migrene, inflamaţii ale intestinului gros, hemoroizi, fisuri anale, piele lipsită de
strălucire şi elasticitate, miros neplăcut al corpului, alte afecţiuni şi chiar cancer de colon!
Aceste tulburări pot fi prevenite, ameliorate sau chiar rezolvate
prin tratarea constipaţiei.
„Moartea începe în colon!“
Elie Metchnikoff,
laureat al Premiului Nobel
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3. Curăţirea intestinală primul pas către sănătate
„Alimentele trebuie să fie medicamentele voastre şi
medicamentele voastre să fie alimentele.“
Hipocrate, părintele medicinei

3.1. Beneficiile curăţirii intestinale

Curăţirea intestinală reprezintă cea mai eficientă
metodă de detoxifiere a organismului. Prin
curăţire intestinală sunt eliminate toxinele, se reface
flora intestinală, se purifică sângele şi limfa. Pot
fi ameliorate sau chiar vindecate prin curăţire şi
detoxifiere intestinală:
• probleme digestive: tranzit intestinal lent,
constipaţie, balonări şi gaze (meteorism), colon
iritabil, reflux gastro-esofagian, hemoroizi, paraziţi intestinali, polipi intestinali, afecţiuni biliare.
• alte afecţiuni: boli ale pielii (acnee, furuncule,
eczeme diverse), migrene, alergii diverse, artrită,
Important!
oboseală cronică.
Curăţirea intestinală
Mari cercetători în domeniul medical, precum dr.
contribuie la accelerarea
Bernard Jensen, Kellog, Andersen, în urma a zeci
metabolismului şi
de ani de terapii de vindecare a organismului prin
pierderea kilogramelor
curăţirea intestinelor, au ajuns la concluzia că până
în plus.
la 80% din imunitatea organismului se datorează
colonului! Explicaţia este relativ simplă, de vreme ce
70%-80% din ganglionii sistemului limfatic se găsesc lângă intestine şi în directă corelaţie
cu acestea. Curăţând şi revitalizând intestinele, acestea vor polua mai puţin ficatul, care
va fi mai puţin obosit şi va avea resurse să lupte cu alte probleme, iar sistemul limfatic se
va decongestiona, activându-şi funcţiile imunitare la capacitate maximă.
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3.2. De sănătatea colonului depinde sănătatea întregului
organism!

Curăţirea colonului de deşeuri şi toxine redă energia organismului, îmbunătăţind
funcţionarea tuturor organelor.
„Fiecare organ, glandă sau celulă din organism este afectată de funcţionarea colonului.
Nu ştiu nicio singură boală care să nu poată fi semnificativ ameliorată,
dacă nu vindecată, de terapia colonului.“
Dr. Norman Walker

Punctele reflexe ale colonului
Fiecărui organ din corpul nostru îi corespunde un punct reflex pe colon. Stagnarea toxinelor
la nivelul colonului afectează organul care îşi găseşte proiecţia pe acea zonă. Apar astfel
simptome într-o altă parte a corpului, aparent fără legătură cu colonul: migrene, dureri
articulare, erupţii cutanate, ficat mărit, ten obosit, păr lipsit de strălucire.
21

Numeroase studii au demonstrat legătura
strânsă între sănătatea colonului şi celelalte
organe ale corpului. Doctori chirurgi, care
din diverse motive (cancer, infecţii) au fost
nevoiţi să îndepărteze o anumită porţiune
a colonului, au constatat cu surprindere că
la câteva luni de la intervenţia chirurgicală,
pacientul se vindecase de o afecţiune
cronică, considerată incurabilă, cum ar fi
artrita. În urma a numeroase intervenţii
s-a realizat că porţiuni ale colonului
răspund în mod reflexogen de alte
organe vitale ale corpului, iar funcţionarea
defectuoasă a acelor porţiuni poate afecta,

prin intermediul unui arc-neural reflex,
funcţionarea organului corespondent.
Explicaţia pentru această uimitoare
acţiune reflexă s-a găsit în faptul că, în
primele stadii ale dezvoltării embrionare
a fetusului uman, la început ia naştere un
tub digestiv primar, din al cărui perete
evoluează ulterior celelalte organe vitale
(inima, ficatul, rinichii, plămânii şi altele).
Iată motivul pentru care merită să aveţi mai
multă grijă de sistemul dumneavoastră
digestiv!
Creşterea
aportului
de
fibre este cea mai bună metodă de
detoxifiere prin curăţire intestinală.

Pe parcursul dezvoltării embrionare,
organele şi mugurii
membrelor se formează
din colon
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3.3. Fibrele şi importanţa lor
pentru sănătate

digeră, ci se umflă asemenea unui burete,
având un rol deosebit în stimularea
digestiei, în reglarea tranzitului intestinal şi
în prevenirea cancerului de colon.
Fibrele insolubile sunt recomandate celor
care suferă de constipaţie sau au scaune
neregulate.
Fibrele solubile se găsesc în tărâţele de
psyllium, seminţele de in, ovăz, orz, fasole
şi mazăre uscată, portocale, mere, morcovi
etc.
Fibrele insolubile se găsesc în seminţele
de in, paste făinoase integrale, făină de
ovăz, tărâţe de porumb, mazăre verde,
conopidă, fructe cu coajă, rădăcinoase şi
altele.

Fibrele alimentare sunt o categorie de
carbohidraţi proveniţi din alimentele de
origine vegetală: fructe, legume, cereale
integrale. Există două tipuri de fibre:
solubile și insolubile. Pentru menţinerea
sănătăţii aveţi nevoie deopotrivă de fibre
solubile şi insolubile.
Odată ingerate, fibrele solubile se dizolvă în
apă, formând un gel care reduce absorbţia
grăsimilor şi zahărului în sânge. Fibrele
solubile sunt recomandate celor care au
probleme cu colesterolul sau glicemia.
Pe de altă parte, fibrele insolubile nu se
23

a. Cum acţionează fibrele?

Absorb apă → Absorb substanţele toxice → Înmoaie materiile fecale, le cresc masa
şi le scad consistenţa → Stimulează tranzitul intestinal → Împiedică stagnarea
materiilor fecale în colon → Asigură eliminarea completă a reziduurilor.

REŢINEŢI! Este dovedit științific că dieta bogată în fibre scade riscul de boli
cardiovasculare cu 30%, prin comparaţie cu o dietă săracă în fibre.
Fibrele alimentare menţin sănătatea intestinală şi, în acelaşi timp, scad riscul altor
afecţiuni care vă pot pune în pericol viaţa: hipertensiune, atac de cord, accident vascular
cerebral, diabet, obezitate, cancer.

b. Beneficiile fibrelor
Unde acţionează
fibrele?

În stomac şi
intestinul subţire

În intestinul gros
(colon)

Cum acţionează fibrele?

Beneficiile pentru sănătate

Dau senzaţia de saţietate

Ajută la slăbit

Împiedică absorbția colesterolului
şi grăsimilor

Scad nivelul colesterolului
în sânge

Încetinesc absorbţia zahărului

Menţin glicemia
în limitele normale

Fermentează şi favorizează
înmulţirea florei intestinale
sanogene

Întăresc sistemul imunitar
şi îl ajută să lupte cu
infecţiile şi cu bolile cronice

Absorb apă, crescând consistenţa
scaunului

Reglează tranzitul şi previn
constipaţia

Necesarul zilnic de fibre este de 24-35 g. Dieta modernă asigură însă doar 10-15 grame
de fibre. Dacă nu reuşiţi să consumaţi fructe, legume, cereale integrale încât să vă asiguraţi necesarul de fibre, luaţi un supliment din fibre!
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4. Produsul ColonHelp
4.1. Informaţii generale

Cu speranţa că v-am stârnit
curiozitatea în ceea ce privește
curăţirea şi detoxifierea colonului,
vă facem cunoştinţă cu produsul
ColonHelp, curăţitor intestinal şi
detoxifiant! ColonHelp, un produs al
companiei Zenyth Pharmaceuticals
România,
este
un
supliment
alimentar 100% natural din fibre şi
plante detoxifiante.
Produsul nu conţine conservanţi,
coloranți sau alți aditivi alimentari!
Rolul ColonHelp este acela de
eliminare a materiilor putrefactive
stagnante şi a toxinelor din intestine,
de lubrifiere internă şi fortificare
a muşchilor şi pereţilor intestinali,
de refacere a mucoasei intestinale
şi a florei bacteriene din colon, de
stimulare a imunităţii organismului.

480g

4.2. Modul de
prezentare

IMPORTANT! ColonHelp curăţă întregul
tub digestiv, spre deosebire de alte
proceduri de curăţire sau detoxifiere
a colonului (clismele sau irigaţiile
colonice), care curăţă doar la nivel local.
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ColonHelp este disponibil sub formă
de pulbere din plante. Un flacon
de ColonHelp conţine 480 grame
de pulbere, cantitate suficientă
pentru aproximativ o lună de zile,
la o doză de două lingurițe zilnic.
În interiorul flaconului se găseşte
o linguriţă dozatoare. O linguriță
dozatoare rasă conține 8 grame de
produs.

Cum acționează fibrele
ColonHelp?
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4.3. Ingredientele ColonHelp şi modul lor de acţiune

Absorb și elimină
toxinele

Stimulează digestia
și curăță colonul

Combate balonările

Previne retenția
de apă în țesuturi

Are acțiune
antibacteriană și
antiparazitară

Leagă și elimină
toxinele

„Primele şi adevăratele medicamente sunt plantele.“
Cuvrier
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Elimină gazele
intestinale

ColonHelp este un produs cu un conţinut ridicat de fibre solubile şi insolubile, un reglator
deosebit al tranzitului intestinal. Ingredientele produsului ColonHelp sunt: seminţe de in,
tărâţe de psyllium, chimen, pătrunjel, coriandru, oregano, argilă.
SEMINȚE DE IN (Linum usitatissimum) intestinale şi, mai ales, balonările.
Seminţele de in sunt un ingredient de PĂTRUNJEL (Petroselinum crispum)
bază al produsului ColonHelp. Ele au rol Pătrunjelul contribuie la detoxifierea
de stimulare a digestiei şi prevenire a organismului, previne retenţiile de apă în
balonărilor. Seminţele de in au efect ușor ţesuturi, restabileşte digestia.
laxativ. Odată ingerate, seminţele de in Pătrunjelul întăreşte sistemul de apărare
absorb apă, formează un bol în tubul al organismului, având efect vitaminizant
digestiv, care împinge materiile reziduale şi remineralizant. Este un bun stimulent
din colon, având efect de drenare. Datorită al fibrelor musculare netede (intestinale,
conţinutului de acizi graşi esenţiali omega urinare, biliare, uterine).
3, seminţele de in au efect emolient asupra
CORIANDRU (Coriandrum sativum)
colonului agresat de materiile fecale
Coriandrul este un bun stimulent al
întărite, în cazul constipaţiei.
secreției intestinale, elimină gazele
PSYLLIUM (Plantago ovata)
intestinale, combate balonările, colicile
Seminţele de psyllium, ajunse în colon, abdominale, ajută la eliminarea paraziţilor
formează un mucilagiu care absoarbe intestinali.
şi elimină substanţele toxice. Psylliumul
conţine 70% fibre solubile. Acţiunea fibrelor OREGANO (Origanum vulgare)
de psyllium este mecanică, organismul nu Oregano are acţiune antibacteriană,
le asimilează, ci le utilizează doar ca laxativ. antiseptică, antispasmodică, carminativă,
Fibrele solubile din psyllium blochează colagogă (favorizează evacuarea bilei în
reabsorbţia colesterolului şi a zahărului la duoden), detoxifiantă.
nivel intestinal.
ARGILĂ
Argila are efect purificator, detoxifiant.
CHIMEN (Carum carvi)
Chimenul este stimulent al secreţiilor Argila are capacitate mare de a lega toxinele,
gastrice, stimulent al digestiei, antiseptic eliminându-le ulterior prin materiile fecale.
gastric şi intestinal, antiinflamator Argila previne gastrita, arsurile stomacale
intestinal. Chimenul combate inflamaţiile şi alte probleme digestive.

Ştiaţi că fibrele de psyllium absorb de
20 până la 40 de ori greutatea lor în apă?
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4.4. Informaţii nutriţionale
Conținut
nutrițional

Per porție de servire (8g)

Per 100g de produs

Calorii

40 Kcal

500 Kcal

Lipide totale

1,69 g

21,15 g

- Omega 3

0,88 g

11 g

Proteine

1,188 g

14,86 g

Carbohidrați

0,53 g

6,64 g

0,0048 g

0,06 g

Fibre totale

4,32 g

54 g

- fibre solubile

2,18 g

27,25 g

- fibre insolubile

2,14 g

26,75 g

Sodiu

4.5. Indicaţii

ColonHelp este un produs deosebit, recomandat atât pentru sănătate,
cât şi pentru frumuseţe.
Beneficii pentru sănătate:
tranzit intestinal lent, constipaţie, diaree, digestie incompletă,
balonări, reflux gastric, flatulenţă, crampe abdominale,
parazitoze, disbioză, colon iritabil, colite intestinale, scăderea
colesterolului, reglarea glicemiei, cure de slăbire, hemoroizi,
fisuri anale, creşterea imunităţii, alergii, astm, acnee, eczeme,
psoriazis, dureri articulare, artrită, afecţiuni
hepatice, dureri premenstruale sau tulburări
ale menopauzei, afecţiuni nervoase (migrene,
depresii, stres), tulburări de circulaţie.
Beneficii pentru frumuseţe:
ten mai curat, păr mai strălucitor, ochi mai limpezi,
abdomen plat, mirosul corpului mai plăcut.
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4.6. Precauţii

recente la nivelul tubului digestiv sau
celor care suferă de diverticuloză acută,
trombofilie ş.a. Pentru afecţiunile grave
vă recomandăm să vă consultaţi cu
medicul curant asupra ingredientelor şi
efectelor acestora, înainte de a consuma
acest produs. În cazul bolii Crohn, părerile
sunt împărţite. Unii medici recomandă
suplimentarea fibrelor în dietă, alţii
dimpotrivă. Totuşi, ColonHelp poate fi luat
în cazul bolii Crohn, dar în perioadele de
remisiune a bolii, în nici un caz în perioadele
de criză a bolii. Puteţi încerca mai întâi cu
o doză mai mică (o jumătate de linguriţă)
să vedeţi cum toleraţi produsul. Produsul
ColonHelp nu este recomandat copiilor
sub 12 ani şi nici femeilor gravide sau care
alăptează, din motive de precauție.

Persoanele sănătoase pot consuma fără
nicio problemă ColonHelp. Persoanele
cu afecţiuni cronice grave (insuficienţă
renală severă, afecţiuni ale sângelui, inimii
şi altele) pot consuma ColonHelp numai
sub supravegherea şi cu acordul medicului
curant. Datorită curăţării tractului digestiv,
este posibil să se îmbunătăţească foarte
mult absorbţia nutrienţilor. Din acest
motiv, este posibil ca unele medicamente
să aibă un efect mult mai puternic şi
se recomandă adaptarea (scăderea)
dozei lor în funcţie de noile necesităţi
ale organismului. De exemplu, în urma
curei cu produsul ColonHelp, persoanele
bolnave de diabet ar putea avea nevoie de
mai puţine medicamente pentru reglarea
glicemiei.
ColonHelp nu interacţionează chimic
cu medicamentele!
Totuşi, dacă luaţi medicamente este
bine să nu le administraţi în acelaşi timp
cu produsul ColonHelp. Cel mai bine ar
fi să luaţi ColonHelp la două ore după
medicamente. Dacă suspectaţi orice
aspect negativ, întrerupeţi administrarea
produsului ColonHelp şi adresaţi-vă
medicului curant.
Produsul nu este recomandat persoanelor
care au suferit intervenţii chirurgicale

Notă: Alergiile la ingredientele produsului
ColonHelp sunt extrem de rare. Există
cazuri de alergie la psyllium, însă acestea
sunt foarte rare (sub 1/10.000). Totuşi,
persoanelor care ştiu că au predispoziţie la
alergii li se recomandă ca în prima zi să ia
o cantitate mai mică de ColonHelp,
pentru testare.
Notă: ColonHelp este un supliment
alimentar, care se eliberează fără
prescripţie medicală.
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4.7. Condiţii de păstrare

ColonHelp poate echilibra regimul
alimentar, dar nu poate înlocui o dietă
echilibrată. Produsul ColonHelp nu este
un medicament, de aceea nu poate
înlocui medicamentele în bolile cronice.
În cazul în care experimentaţi reacţii
adverse şi consideraţi că se datorează
acestui supliment, încetaţi administrarea
produsului! Nu lăsaţi acest produs la

Flaconul este sigilat. După deschiderea
flaconului vă recomandăm păstrarea
acestuia
în
frigider
sau
într-un loc ferit de lumină şi umezeală, la o
temperatură sub 22 de grade Celsius.

îndemâna copiilor! Pericol de înecare!

4.8. Instrucţiuni de administrare a produsului ColonHelp

Recomandări generale. ColonHelp se administrează în amestec cu iaurt natural. Dacă
ţineţi post sau nu puteţi consuma iaurt din diferite motive, puteţi lua ColonHelp cu fructe,
suc natural din fructe sau compot, apă. Efectul benefic maxim se obţine atunci când
este administrat cu iaurt. În această combinaţie, pe lângă celelalte efecte, ColonHelp
stimulează imunitatea şi reface flora intestinală.
SUGESTIE: Vă recomandăm să consumaţi ColonHelp cu 200 ml
iaurt simplu. Alegeţi cu grijă iaurturile din comerţ. Pe cât posibil
consumați iaurturi cu probiotice (îmbogăţite cu lactobacterii şi
bifidobacterii). Evitaţi iaurturile cu fructe, deoarece acestea conţin
zahăr şi chiar aditivi alimentari. Pentru gust, pe lângă fibrele
ColonHelp, puteţi adăuga în iaurt fructe proaspete (căpşuni,
banane, kiwi) sau cereale integrale.
Consumaţi amestecul de ColonHelp şi iaurt imediat după preparare, altfel fibrele se
vor îngroşa şi veţi fi nevoit să vă pregătiţi o nouă porţie. Atenţie! Consumaţi acest
produs împreună cu o cantitate suficientă de lichid, conform instrucţiunilor de
administrare. Nu consumaţi pulberea de ColonHelp ca atare, fără să o amestecaţi
cu iaurt sau cu lichide suficiente, pentru că vă puteţi îneca!
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ColonHelp se poate administra în trei moduri:
a. în cură de detoxifiere şi curăţire intestinală;
b. în cură de slăbire;
c. ca supliment de fibre în alimentaţie.

a. Administrarea în cură de detoxifiere şi curăţire intestinală

O cură completă de detoxifiere şi curăţire intestinală cu produsul ColonHelp durează 3 luni.
Pot fi făcute 1-2 cure de detoxifiere pe an, cu pauze de 3 luni între ele. A doua cură poate
avea o durată mai mică sau egală cu prima, în funcţie de particularităţile fiecărei persoane.
Începeţi administrarea produsului ColonHelp cu o linguriţă dozatoare rasă (8 g). După treipatru zile creşteţi doza la două-trei lingurițe. Nu depăşiţi doza de 4 lingurițe pe zi (32 g)!

ColonHelp vă învață să beți apă!
Dacă nu beţi suficientă apă, detoxifierea nu se realizează!
În lipsa apei, ColonHelp îşi pierde efectele de uşor laxativ şi poate provoca chiar
constipaţie. Puneţi-vă o sticlă de 2 litri de apă pe birou şi beţi pe parcursul zilei, chiar
dacă nu vă este sete. Veţi dobândi un obicei sănătos pe care este bine să îl păstraţi şi
după cura de detoxifiere. Fibrele din ColonHelp au nevoie de apă
pentru a elimina toxinele din organism şi a regla tranzitul intestinal.
Dacă suferiţi de diaree, puteţi consuma ColonHelp ca adjuvant,
limitându-vă la a bea cantitatea de lichide
pe care o beţi în mod normal.

IMPORTANT! La 15-20 de minute după ce
luaţi ColonHelp trebuie să beţi un pahar
mare cu apă (400-500 ml), urmând ca
în timpul zilei să ajungeţi la 2 litri de apă.
Respectaţi cu stricteţe consumul de apă
pe tot parcursul curei. Creșteți treptat
consumul de apă, dacă nu sunteţi
obişnuit să beţi 2 litri zilnic.
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În curele de detoxifiere şi curăţire
intestinală se iau două-trei lingurițe de
ColonHelp zilnic, înainte sau după mese.
Prima linguriță se administrează dimineaţa,
într-un pahar cu iaurt. Următoarele se iau
în cursul zilei, ultima − cu 3-4 ore înainte
de culcare, pentru a avea timp să beţi
suficientă apă. Dacă pe lângă detoxifiere
doriţi să şi slăbiţi, luaţi ColonHelp înainte
de masă. Persoanele care nu doresc să
slăbească trebuie să ia ColonHelp după
masă. Dacă aveţi o viaţă agitată şi nu aveţi
timp să luaţi ColonHelp de mai multe ori
pe zi, atunci administraţi-l în priză unică,
dimineaţa. Persoanele care suferă de

constipaţie de foarte mulţi ani trebuie să
ia câte o linguriță de ColonHelp de trei ori
pe zi. Aceste persoane pot experimenta
eliminarea de placă mucoidă pe parcursul
curei de detoxifiere.
Creşterea treptată a dozei de ColonHelp
este necesară pentru a se putea stabili
cantitatea optimă de consumat, în
funcţie de toleranţa individuală. În
cazul în care cantitatea consumată
este prea mică, efectul se va face simţit
într-un timp mai îndelungat, iar în cazul în
care cantitatea este prea mare pot apărea
reacţii de detoxifiere prea rapidă: balonări,
grețuri, dureri abdominale.

Cantitatea orientativă de ColonHelp, în funcţie de greutate:
• <55 kg − 1 linguriţă dozatoare pe zi
• 55-80 kg − 1,5-2 linguriţe pe zi
• 80-110 kg − 2-3 linguriţe pe zi
• >110 kg − 3-4 linguriţe pe zi

Cantitatea de ColonHelp în funcţie de vârstă:

Doze uzuale
• Adulţi: 1-3 linguriţe dozatoare pe zi (8-24 g/zi).
• Tineri între 12-18 ani: 1 linguriţă dozatoare pe zi.
Copiii sub 12 ani nu au nevoie de detoxifiere, ci de corectarea stilului de viaţă.
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Reacţii posibile la detoxifiere
Chiar şi la o dozare normală, la începutul curei este posibil să simţiţi unele reacţii la
detoxifiere: uşoare dureri de cap, balonări, crampe, iritaţii sau înroşiri ale pielii. În prima
săptămână a curei este posibil să observaţi că urina şi scaunul au un miros mai puternic,
semn că detoxifierea organismului a început. Unele persoane pot sesiza prezenţa
mucusului în scaun sau că urina este mai închisă la culoare din cauza deşeurilor. Semn
al detoxifierii este şi transpiraţia mai abundentă. Nu vă speriaţi! Cura de detoxifiere
nu trebuie întreruptă! Colonul se află în plin proces de curăţire, iar aceste reacţii vor
dispărea în câteva zile! În cazul în care aveţi simptome severe, întrerupeţi tratamentul
şi verificaţi cu medicul dumneavoastră curant să nu existe alte afecţiuni, nedescoperite
încă, ale sistemului digestiv.

Regimul alimentar în timpul curei de detoxifiere
Trebuie să încercaţi să reduceţi cât mai mult cantitatea de toxine pe care le introduceţi
în organism în timpul curei de detoxifiere.
• Mâncaţi fructe, legume proaspete.
• Evitaţi alimentele rafinate, care conţin
aditivi alimentari sau E-uri: conservanţi,
coloranţi, amelioratori, aromatizanţi.
• Eliminaţi grăsimile, alimentele prăjite,
conservate sau afumate.
• Reduceţi consumul de carne, renunţaţi
definitiv la mezeluri.
• Eliminaţi produsele din făină albă. Puteţi
consuma cereale integrale, pâine neagră,
pâine de secară.
• Consumaţi lactate proaspete:
iaurt, sana, chefir.
• Beţi 2 litri de apă pe zi.
• Reduceți consumul excesiv de zahăr,
cafea, alcool, băuturi carbogazoase.

• Înlocuiţi zahărul cu miere.
• Înlocuiţi dulciurile cu fructe.
• Înlocuiţi cafeaua cu ceai verde.
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b. Administrarea în cură de slăbire

ColonHelp taie pofta de mâncare.
Fibrele formează un veritabil
balonaş gastric vegetal, care vă
ajută să slăbiţi.
În cura de slăbire, produsul ColonHelp se ia de două ori pe zi:

- dimineaţa, cu 20-30 de minute înainte de micul dejun
sau, şi mai bine, în loc de acesta.
- seara, în loc de cină, cu 3-4 ore înainte de culcare.
Administrate înainte de mese, fibrele din compoziţia
produsului dau senzaţia de saţietate rapid, ceea ce
uşurează cura de slăbire. Dozele sunt aceleaşi ca şi în cazul
curei de curăţire intestinală, adică o linguriţă dozatoare în
primele zile ale curei în 200 ml de iaurt, urmând ca doza
să crească treptat la două-trei linguriţe.
În timpul curei de slăbire este recomandat să consumaţi
cât mai multe fructe, legume proaspete, alimente naturale
bogate în vitamine şi minerale. Evitaţi să ronţăiţi biscuiţi
sau alte gustări între mese.
Dacă vi se face foame, mai bine mai beţi un pahar cu apă!
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c. ColonHelp, administrat ca supliment de fibre în alimentaţie
Vă recomandăm produsul ColonHelp ca supliment de fibre în alimentaţia dumneavoastră
de zi cu zi. După cum bine ştiţi, alimentele procesate sunt foarte sărace în fibre și au
deseori efect nociv asupra sănătăţii.
Pentru a completa necesarul de fibre puteți consuma ColonHelp zilnic, însă în doză
redusă: 4-8 g.
Folosirea continuă a fibrelor păstrează tubul digestiv curat, elimină mucusul, toxinele şi
reziduurile metabolice. Utilizarea fibrelor în dietă trebuie să fie constantă pentru a stimula
digestia, pentru a împiedica apariţia sau revenirea constipaţiei şi a menţine imunitatea
organismului. ColonHelp poate fi administrat atât înainte de masă,
cât şi la 20-30 de minute după masă, în completarea acesteia.
Vă recomandăm ca periodic să faceți o pauză
în administrarea fibrelor ColonHelp.

Important:
Nu uitaţi să consumaţi 1,5-2 litri
de apă zilnic! Doar astfel ajutaţi
organismul să lupte cu toxinele și
kilogramele în plus!
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5. Beneficiile detoxifierii cu produsul ColonHelp
ColonHelp este un produs pentru sănătate şi frumuseţe!
Sănătate
Poate înlătura toxinele din corpul dumneavoastră
Poate rezolva tranzitul lent şi constipaţia
Adio, balonări şi gaze!
Reduce senzația de foame şi vă scapă de kilogramele în plus
Ajută la reducerea colesterolului şi reglarea glicemiei
Poate ameliora colonul iritabil
Poate alunga oboseala cronică şi creşte imunitatea
Vă dă energie şi poftă de viaţă
Alte beneficii pentru sănătate
Poate înlătura placa mucoidă
Reduce aciditatea gastrică
Ajută la reducerea riscului de apariție a cancerului de colon
Ajută la rezolvarea problemelor cu hemoroizii
Ajută la prevenirea alergiilor și eczemelor
Poate ameliora durerile articulare
Poate reduce simptomele specifice menopauzei
Vă poate scăpa de migrene
Frumusețe
Vă redă strălucirea părului şi tinereţea pielii
Privirea devine mai limpede şi ochii mai luminoşi
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5.1. ColonHelp poate înlătura toxinele din organism

Comparat cu un canal de evacuare a reziduurilor, colonul este organul-cheie al eliminării
toxinelor din organism.
Cu cât reuşim să menţinem mai curat acest organ, cu atât organismul nostru va avea
mai multe de câştigat. ColonHelp ajută la curățirea colonului şi îl menține curat dacă ne
păstrăm obiceiurile alimentare sănătoase. Fibrele din ColonHelp previn autointoxicarea
organismului − leagă toxinele şi le elimină înainte de a fi repuse în circulaţie în organism.

5.2. ColonHelp poate rezolva tranzitul lent şi constipaţia

Constipaţie? Scaun cu întârziere de 48, 72 de ore sau chiar mai mult? Aţi încercat diverse
metode, dar rezultatele se văd doar pe moment, apoi constipaţia revine?
Încercaţi cu încredere ColonHelp!
Creşterea aportului de fibre este cea mai bună soluţie pentru reglarea tranzitului intestinal.
ColonHelp este un remediu eficient pentru stimularea tranzitului intestinal, respectiv
pentru deplasarea rapidă a bolului alimentar prin intestine şi pentru eliminarea completă
a reziduurilor. Fibrele din seminţele de in şi psyllium din ColonHelp, odată
ajunse în intestin, se umflă şi absorb substanţele toxice, stimulează
peristaltismul şi uşurează tranzitul intestinal. ColonHelp elimină cu
blândeţe materiile fecale care în cazul constipaţiei se întăresc, stagnează
mai multe zile în colon şi agresează pereţii intestinali.

Un studiu clinic efectuat în SUA
a demonstrat eficienţa fibrelor de
psyllium în tratarea constipaţiei.
Participanţii la studiu au primit
zilnic câte 5 g psyllium. După o
lună de tratament s-a observat că
numărul scaunelor a crescut de la 2
la 8 scaune pe săptămână.
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Fibrele din ColonHelp îşi fac efectul în câteva zile, dacă aveţi o constipaţie uşoară. Dacă
suferiţi de constipaţie cronică este nevoie de mai multe zile, uneori chiar de două-trei
săptămâni până ColonHelp îşi face efectul. După aceea, veţi avea 1-2 scaune pe zi.

Nu vă îngrijoraţi! Nu trebuie să fiţi tot timpul în apropierea unei toalete,
când luaţi ColonHelp. Dimpotrivă, cu ajutorul ColonHelp, tranzitul
se reglează, iar scaunele vor fi „la ore fixe“!
SFAT: Dacă suferiţi de constipaţie şi vă hotărâţi să urmaţi o cură cu
produsul ColonHelp, renunţaţi treptat la laxativele pe care le folosiţi.
Colonul are nevoie de exerciţiu până începe să funcţioneze din nou.

Diferenţele dintre ColonHelp şi laxativele clasice
ColonHelp este un reglator al tranzitului, cu acţiune laxativă uşoară. Spre deosebire de
laxativele clasice, ColonHelp acţionează pe termen lung şi nu dă dependență!
Ca şi constipaţia, administrarea laxativelor creşte o dată cu vârsta. Statisticile
arată că la maturitate, 3% dintre bărbaţi şi 5% dintre femei iau laxative
o dată pe săptămână. La vârsta a treia, consumul de laxative creşte:
39% dintre bărbaţi şi 50% dintre femei. Există mai multe tipuri de laxative, folosite pentru
stimularea motilităţii intestinale şi pentru evacuarea conţinutului intestinal:
• laxative lubrifiante (ulei de parafină), care înmoaie scaunele,
facilitând eliminarea lor;
• laxative osmotice (sorbitol, lactuloză, manitol), care reţin apa corpului
în intestin şi cresc volumul scaunelor;
• laxative stimulante (plante care conţin derivaţi antrachinonici:
cruşinul, senna, aloe, reventul), care stimulează mişcările
şi secreţiile intestinului. Aceste laxative au efect
purgativ, sunt foarte puternice, de aceea pot fi
folosite doar ocazional, în cazuri de urgenţă. În cure
lungi pot provoca dureri, inflamaţii ale intestinului.
Laxativele stimulante obosesc nervos intestinele și
pot provoca apariția colonului iritabil!
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5.3. Adio, balonări şi gaze!

Fibrele introduse în formula ColonHelp
stimulează natural tranzitul intestinal
Balonările se caracterizează prin dilatarea
şi, cel mai important, nu provoacă
abdomenului, ca urmare a acumulării
dependenţă!
de gaze în stomac şi intestin. Fibrele din
seminţele de in şi psyllium, conţinute
ColonHelp poate fi luat și pe perioade lungi
de ColonHelp, accelerează tranzitul,
de timp (de exemplu: o cură completă de
prevenind balonările, iar chimenul este
ColonHelp durează 3 luni), spre deosebire
eficient în reducerea cantităţii de gaze la
de laxativele clasice care pot fi luate
nivel intestinal. În primele zile ale curei de
doar ocazional, în nici un caz 3 luni fără
ColonHelp este posibil ca unele persoane
întrerupere. Pe termen lung, laxativele
să se simtă în continuare balonate. Aceste
clasice pot provoca dependență.
balonări apar deoarece flora intestinală
dezechilibrată nu poate digera fibrele.
SFAT: Folosiţi tărâţele de grâu, ca laxativ,
Pe măsura creşterii aportului de fibre şi a
doar pe termen scurt. Tărâţele de grâu
refacerii florei intestinale vor dispărea şi
rezolvă constipaţia, însă sunt doar fibre
balonările.
dure, insolubile, care pot irita mucoasa
intestinală.
În ColonHelp, fibrele solubile şi cele insolubile
se află în echilibru. Astfel, ColonHelp
acţionează cu blândeţe, iar acizii grași
omega 3 împiedică apariția eventualelor
iritaţii ale pereţilor intestinali.
Efectele curei cu produsul ColonHelp se
mențin atât timp cât vă păstrați obiceiurile
alimentare sănătoase și beți 2 litri de
apă zilnic. În cazul laxativelor clasice,
constipația reapare imediat ce ați întrerupt
administrarea acestora.
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5.4. ColonHelp reduce senzația de foame şi ajută la
pierderea kilogramelor în plus
Sunt mamifere pentru care grăsimea reprezintă o
cale de a supravieţui. Pentru om, grăsimea înseamnă
boală! 10 kilograme peste greutatea normală
triplează riscul de diabet.
Brenda Watson, cunoscut medic naturopat american, autoarea
volumului „Fiber35 Diet: Nature’s Weight Loss Secret“,
promovează dieta cu fibre ca fiind cea mai sigură cale de a slăbi
sănătos, recomandând consumul a 35 g fibre zilnic.
Aportul de fibre este la fel important ca numărul caloriilor într-o
cură de slăbire. Fibrele vă ajută să slăbiţi pe mai multe căi:

• Fibrele controlează foamea, vă fac să vă simţiţi sătul mai mult timp,
acţionând ca un inhibitor natural al foamei şi nu au calorii.
• Fibrele consumate zilnic stimulează şi prelungesc efectul
hormonului CCK (colecistokinina − substanţa care provoacă senzaţia
de saţietate).
• Fibrele încetinesc transformarea carbohidraţilor în zahăr, ceea ce
permite organismului să folosească mai eficient glucoza. Fibrele
elimină grăsimile înainte de a fi absorbite, astfel încât ceea ce
mâncați va fi degresat într-o măsură mai mare sau mai mică.
• Fibrele elimină din caloriile deja consumate
(fiecare gram de fibre pe care îl consumaţi poate elimina
7 calorii). Mulţi dintre noi nu reuşesc să consume
atâtea fructe şi legume încât să îşi asigure necesarul zilnic
de fibre alimentare. De aceea, un supliment de fibre
alimentare este binevenit.
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Ştiaţi că apa este la fel de importantă ca şi fibrele în cura de slăbire? Studii
efectuate în Germania au observat că arderea grăsimilor poate creşte
cu 30% dacă bem două pahare cu apă înainte de masă. Consumul
de apă înainte de masă pregăteşte stomacul pentru digestie. Aşa că:
hidrataţi-vă de-a lungul zilei! Nu confundaţi setea cu foamea!
Suplimentul de fibre ColonHelp ajută la
controlul greutăţii. ColonHelp acționează
ca un balonaş gastric vegetal. Sub acţiunea
apei, fibrele îşi măresc de câteva ori
volumul în stomac şi, administrate înainte
de mese, reduc considerabil capacitatea
acestuia.
ColonHelp este o combinaţie optimă de
fibre solubile şi insolubile. Fibrele solubile
prezintă afinitate faţă de grăsimi, de care se
leagă şi le evacuează fără a mai fi absorbite.
Practic, tot ce mâncaţi va fi degresat, într-o
măsură mai mare sau mai mică. Fibrele
insolubile accelerează tranzitul intestinal,
fiindu-le utile persoanelor cu tendinţă de
îngrăşare care au un metabolism mai lent.
Prin accelerarea tranzitului se micşorează
semnificativ timpul de absorbţie a
nutrienţilor şi se reduce încărcătura calorică
a meselor.

Un studiu publicat în ediţia din
octombrie 2007 a Jurnalului
American de Nutriţie Clinică
arată că persoanele care
consumă o cantitate mare de
fibre alimentare la micul dejun
au un aport caloric mai mic cu
15,5% în ziua respectivă.
„Oamenii cred că fibrele alimentare îi ajută
doar la digestie, dar acestea sunt bune şi în
controlul greutăţii, pentru că te fac să te simţi
sătul mai mult timp. 83% dintre americani
asociază fibrele alimentare cu sănătatea
colonului, doar 56% dintre ei ştiu că fibrele
alimentare ajută la controlul greutăţii“
Leslie Bonci, autorul Ghidului Asociaţiei
americane pentru o digestie mai bună

Majoritatea persoanelor cu probleme de greutate, care au urmat o cură completă cu
produsul ColonHelp, ne-au mărturisit că au slăbit 3-4 kilograme
fără efort şi fără să se înfometeze.
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5.5. ColonHelp ajută la scăderea colesterolului
Fibrele sunt un remediu natural eficient pentru scăderea colesterolului.

Medicii americani de la Universitatea Harvard din Boston au urmărit, timp de 5
ani, regimul alimentar şi nivelul de colesterol la un lot de peste 86.000 de bărbaţi
americani cu vârste cuprinse între 40 şi 84 de ani. Studiul a demonstrat că aceia
care consumau zilnic cel puţin 20-24 g fibre vegetale erau cu 20% mai puţin expuşi
riscului de a avea colesterol ridicat faţă de cei care nu consumau fibre vegetale, iar
nivelul de colesterol în sânge era cu 25% mai mic.
Un alt studiu, efectuat de această dată la St. Michael’s Hospital (Toronto, Canada), arată
că fibrele solubile din psyllium au o afinitate excepţională pentru reziduurile de colesterol,
reducând riscul de boală cardiovasculară şi nivelul de colesterol din sânge. După o lună,
subiecţii în dieta cărora au fost introduse fibrele de psyllium au observat o reducere
a tensiunii arteriale şi a nivelului de colesterol total (cu 2,1%) şi a celui de colesterol
„rău“ LDL (cu 2,4%). După 3 luni, nivelul colesterolului total a scăzut cu 7,7%, iar nivelul
colesterolului rău − cu 9,2%.

30% dintre români au colesterol ridicat şi aproximativ
40% sunt hipertensivi!
Consecinţa este că 2 din 3 români mor din cauza
afecţiunilor cardiovasculare favorizate de colesterol.
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Psyllium şi semințe de in pentru o inimă sănătoasă
Fibrele de psyllium şi in sunt ingrediente de bază ale produsului ColonHelp. Datorită
psylliumului, ColonHelp are capacitatea de a lega şi elimina colesterolul alimentar din
intestin, care în mod obişnuit este absorbit în fluxul sangvin. În afară de fibre, ColonHelp
conţine aproximativ 800 mg de omega 3 într-o linguriță de 8 grame. Acizii omega 3,
conţinuţi de seminţele de in, sunt grăsimi bune cu efect cardioprotector şi de scădere
a colesterolului. Acizii omega 3 menţin elasticitatea vaselor sangvine, pot ajuta la
combaterea aterosclerozei şi fluctuaţiilor tensiunii arteriale.

Studii efectuate în SUA şi Europa au arătat că dacă sunt corelate cu o dietă săracă
în colesterol şi grăsimi saturate, seminţele de in şi psyllium pot ajuta la menţinerea
sănătăţii inimii.
Persoanele care au urmat o cură completă cu ColonHelp au observat o reducere a
nivelului colesterolului cu 7%-10%.

Psyllium

Semințe
de in
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5.6. ColonHelp ajută la reglarea glicemiei
ColonHelp poate fi folosit ca adjuvant în cazul
diabetului. Fibrele din ColonHelp împiedică
trecerea rapidă a glucozei din tubul digestiv
în sânge, având un rol important în reglarea
glicemiei. Suplimentarea dietei cu fibre, în
special fibre de psyllium, reduce absorbția
glicemiei postprandiale la nivel instestinal.
Cercetătorii de la Social Security Institute and
Research Group (Durango, Mexic) au obținut
rezultate excelente prin suplimentarea fibrelor
în dieta persoanelor cu sindrom metabolic:
afecțiuni cardiovasculare, diabet zaharat de tip
II, obezitate.

Ştiaţi că 30% dintre români au
glicemia mare şi prezintă risc de a
se îmbolnăvi de diabet în viitorul
apropiat, potrivit Programului
naţional de evaluare a stării de
sănătate a populaţiei, iniţiat de
Ministerul Sănătăţii Publice?
O prioritate majoră în diabet este slăbitul.
Dacă sunteţi diabetic şi vreţi să slăbiţi, ColonHelp
vă vine în ajutor atât prin conţinutul de fibre,
cât şi prin aportul de acizi graşi esenţiali omega
3. Aceştia cresc rata de ardere a caloriilor. 80%

Absorbţia postprandială a
glucozei în sânge

Absorbția glucozei în cazul
dietei sărace în fibre este rapidă,
imediat după masă.

Absorbția glucozei în cazul dietei
bogate în fibre este prelungită.
Fibrele împiedică trecerea rapidă
a glucozei din tubul digestiv în
sânge, având un rol important în
reglarea glicemiei.

dintre diabeticii de tip II sunt supraponderali şi
au obezitate abdominală.
Diabetul este o boală a țărilor civilizate!
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Acizii graşi esenţiali omega 3 îmbunătăţesc metabolismul glucozei şi al insulinei la bolnavii
de diabet. Acizii graşi omega 3 din ColonHelp au un rol foarte important şi în scăderea
tensiunii arteriale, care are de multe ori valori mari la diabetici. Acizii omega 3 și lignanii
din seminţele de in reduc probabilitatea formării cheagurilor sangvine care conduc la
atacuri de cord şi la congestie cerebrală. De asemenea, acizii omega 3 îmbunătăţesc
circulaţia sangvină, un alt scop al unui tratament eficient în diabet.

Programul ColonHelp de curăţire intestinală şi detoxifiere vă poate ajuta să aveți un
control mai bun al glicemiei.

5.7. ColonHelp poate ameliora colonul iritabil

Persoanele care suferă de colon iritabil nu tolerează fibrele insolubile.
În ColonHelp însă, fibrele insolubile se găsesc în echilibru cu cele
solubile, astfel încât produsul este foarte bine tolerat.
Suplimentarea treptată a fibrelor în dietă elimină simptomele
colonului iritabil:
• durere abdominală, declanşată
uneori de mişcările abdominale
• scaune neregulate, schimbări în ritmul
şi consistenţa scaunelor
• balonări
Sindromul de colon iritabil se caracterizează prin episoade
alternante de constipaţie şi diaree, care pot fi rezolvate prin
administrarea de ColonHelp. Fibrele vegetale din in şi psyllium
absorb apa şi menţin umezeala scaunului. În constipaţie, ColonHelp
înmoaie materiile fecale şi favorizează eliminarea lor. În episoadele
de diaree, ColonHelp reglează consistenţa scaunului şi reduce
aciditatea acestuia, prin absorbţia apei.

Ştiaţi că o persoană din patru
suferă de colon iritabil?
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cât şi probiotice (iaurt). O cură de 3 luni
5.8. ColonHelp ajută la
cu produsul ColonHelp poate reface flora
refacerea florei intestinale şi intestinală, crescând imunitatea.
la creşterea imunității
5.9. ColonHelp poate
Alimentaţia nesănătoasă şi abuzul de
alunga oboseala cronică, vă
medicamente pot dezechilibra flora
intestinală, element de bază al imunităţii. dă energie şi poftă de viaţă!

Oboseala, pierderea poftei de mâncare,
greţurile, mâncărimile pielii, constipaţia
pot fi semnele intoxicării organismului.

ColonHelp ajută la curățirea colonului
şi stimulează imunitatea prin refacerea
echilibrului dintre flora intestinală de
fermentaţie (flora benefică) şi cea de
putrefacţie (flora patogenă). Flora benefică
din colon se hrăneşte cu prebiotice,
pentru a deveni mai puternică şi a se
multiplica mai uşor. Prebioticele sunt
în principal alimentele bogate în fibre
solubile. Seminţele de in şi psyllium din
ColonHelp sunt unele dintre cele mai bune
surse de fibre solubile şi, în consecinţă,
de prebiotice necesare florei intestinale.
Dacă flora de fermentaţie este afectată
serios, nu este suficient să hrănim germenii
rămaşi pentru ca numărul lor să crească
suficient de repede. De aceea, trebuie să
introducem în intestin un număr cât mai
mare de germeni de fermentaţie proveniţi
din exterior, din alimentele care conţin
probiotice (iaurtul).
ColonHelp se administrează cu iaurt şi
astfel avem la dispoziţie atât prebiotice
(fibrele din seminţele de in şi psyllium),

Oboseala cronică apare cu precădere pe
fondul detoxifierii defectuoase şi al unui
ficat epuizat. ColonHelp stimulează funcţia
naturală de detoxifiere a organismului,
reducând încărcătura toxică a ficatului şi
ajutându-l să cureţe sângele de deşeuri, să
elimine bacteriile şi toxinele provenite din
intestin după digestie.

Ştiaţi că oboseala cronică
este de două ori mai
frecventă la femeile între 25
şi 45 de ani, prin comparaţie
cu alte categorii de vârstă?
Programul
ColonHelp
de
curăţire
intestinală şi detoxifiere poate reduce pe
de o parte absorbţia grăsimilor ingerate
şi poate împiedica depozitarea grăsimilor
în ficat, iar pe de altă parte poate alunga
oboseala cronică, îmbunătăţeşte starea
psihică şi creşte rezistenţa la stres.
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5.10. Alte posibile beneficii ale detoxifierii
ColonHelp poate înlătura placa mucoidă
Obiceiurile alimentare nesănătoase, stresul,
abuzul de medicamente, constipaţia cronică
determină acumularea de toxine pe pereţii
colonului, care în timp pot forma placa mucoidă.
Aceasta
îngreunează
digestia,
împiedică
asimilarea nutrienţilor la nivel intestinal şi este
mediul propice pentru dezvoltarea unor bacterii
şi paraziţi intestinali.
Datorită fibrelor din seminţele de in şi psyllium,
ColonHelp poate înlătura placa mucoidă şi
împiedică repunerea în circulaţie a toxinelor.
Nu este obligatoriu să eliminaţi placă mucoidă
în timpul curei de detoxifiere. Totuşi, persoanele
care suferă de constipaţie cronică (de 10-15 ani)
pot elimina placă mucoidă. Dintre clienţii care
au luat ColonHelp, o persoană din 10 a avut
asemenea eliminări ocazionale, iar toate aceste
persoane sufereau de constipaţie cronică de mai
mulți ani şi aveau cu siguranţă un grad ridicat de
toxicitate intestinală.
Cel mai important indiciu asupra corectitudinii
curăţirii intestinale nu este atât forma eliminării,
cât mirosul: atunci când aveţi o eliminare cu
materii fecale negre, de o consistenţă aparte şi cu
un miros foarte urât şi puternic, ca „de canal“, cu
siguranţă aţi eliminat materii putrefactive vechi
din colon.
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Cum apare placa
mucoidă?
În lipsa fibrelor, resturile
alimentare și
toxinele nu sunt
eliminate la timp și se
depun în cutele pereţilor
intestinali, formând
placa mucoidă.
Fibrele înlătură placa
mucoidă şi restabilesc
circuitul substanţelor în
organism, împiedicând
repunerea în circulaţie a
toxinelor.

După cura de
detoxifiere, colonul
rămâne curat datorită
îndepărtării toxinelor de
pe pereţii intestinali.

ColonHelp poate reduce aciditatea gastrică
Hiperaciditatea care persistă timp îndelungat sau se agravează şi nu este tratată
poate conduce la apariţia gastritei, a ulcerului gastro-duodenal, la arsuri esofagiene, la
complicaţii ale sistemului respirator. Formula ColonHelp, prin conţinutul de seminţe de
in şi psyllium, tamponează aciditatea gastrică şi poate elimina substanţele nocive care
afectează mucoasa tubului digestiv.

Consumul de fibre poate reduce riscul apariției cancerului de colon!

S-a dovedit științific că fibrele din seminţe de in și psyllium pot reduce riscul apariției
cancerului de colon! Cancerul de colon este o boală a civilizaţiei, care afectează o persoană
din 20 în ţările civilizate. ColonHelp acţionează asupra factorilor care favorizează apariţia
cancerului de colon: constipaţia, placa mucoidă, diverticuloza şi diverticulita.
Cancerul de colon se produce în partea finală a colonului, acolo unde stagnează
materiile fecale. Creşterea aportului de fibre în alimentaţie cu ajutorul ColonHelp
previne stagnarea materiilor fecale în colon şi reduce riscul apariţiei cancerului de colon.
Un studiu efectuat de European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition a
analizat legătura dintre fibre şi prevenirea cancerului de colon. La studiu au participat
500.000 de persoane cu vârste cuprinse între 25 şi 70 de ani, din zece state europene.
Acestea au ţinut un jurnal al dietei între anii 1992-1998. S-a dovedit că persoanele care
au avut un aport zilnic de 35 g fibre prezentau un risc cu 40% mai mic de a dezvolta
cancer de colon prin comparaţie cu cele care au consumat mai puţine fibre.

ColonHelp și hemoroizii
ColonHelp este indicat în afecţiunile care necesită scaun moale, aşa cum sunt
hemoroizii. În cazul hemoroizilor de mici dimensiuni, cea mai bună soluție este evitarea
condiţiilor care favorizează apariţia complicaţiilor − constipaţia. ColonHelp ajută la
rezolvarea constipaţiei, acţionează ca un aspirator, adunând resturile depuse în colon şi
transformându-le într-o masă moale şi uşor de eliminat.
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ColonHelp poate reduce alergiile
Afecţiunile cutanate pot fi rezultatul încercărilor de detoxifiere făcute de organism.
Atunci când ficatul nu funcţionează cum trebuie, toxinele ajung în sânge, iar pielea preia
din funcţia de detoxifiere a ficatului. ColonHelp elimină toxinele din colon, iar alergiile,
eczemele, simptomele caracteristice psoriazisului − leziunile cutanate localizate în special
la nivelul coatelor şi genunchilor − pot fi reduse uneori chiar foarte mult după o cură de
3 luni cu produsul ColonHelp.

ColonHelp poate reduce durerile articulare
V-aţi gândit vreodată că între bolile inflamatorii intestinale şi durerile articulare există o
legătură? În bolile intestinale inflamatorii, manifestările extraarticulare apar în 25% dintre
cazuri. O cură de detoxifiere elimină toxinele acumulate în colon, care atacă mucoasa
intestinală şi pot provoca dureri articulare și reumatice. De asemenea, acizii graşi esenţiali
omega 3 din seminţele de in au rol foarte important în reducerea inflamaţiilor.

ColonHelp, adjuvant în sindromul premenstrual și menopauză
Transpiraţiile nocturne, bufeurile, starea de oboseală accentuată, tulburările cardiace,
stările depresive − specifice menopauzei − pot fi reduse cu ajutorul fitoestrogenilor
(hormoni similari celor naturali) din seminţele de in. Datorită semințelor de in, ColonHelp
poate reduce simptomele sindromului premenstrual și ale menopauzei.

ColonHelp vă poate scăpa de migrene
Ştiaţi că lipsa puterii de concentrare, scăderea capacităţii de memorare şi migrenele
pot fi rezolvate prin curăţire intestinală? O cură de detoxifiere previne autointoxicarea
organismului, care cauzează de multe ori migrene, oboseală, lipsă de energie.
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5.11. ColonHelp pentru frumuseţe
ColonHelp vă redă strălucirea părului şi tinereţea pielii!
Cearcănele pot indica probleme la nivelul rinichilor, iar cele duble pot indica o toxicitate
intestinală gravă. Tenul pământiu indică afectarea ficatului, la care foarte probabil
contribuie şi colonul. Părul lipsit de strălucire poate avea drept cauză acumularea de
toxine în organism. De aceea, o cură de detoxifiere cu produsul ColonHelp este o soluţie
eficientă pentru recăpătarea elasticităţii pielii şi a strălucirii părului.

Privirea devine mai limpede şi ochii mai luminoşi
Atenţie! Culoarea gălbuie a ochilor poate fi un semn al intoxicării organismului!
Privire mai limpede şi ochi mai strălucitori − aceasta
este promisiunea pe care v-o face ColonHelp!
O cură de detoxifiere elimină toxinele şi
ameliorează tulburările hepatice şi biliare
care dau o coloraţie gălbuie ochilor.
Apa (2 litri pe zi) este un element
important în cura de detoxifiere,
deoarece spală organismul
de toxine.
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6. Diferenţa dintre ColonHelp
şi alte produse similare.

De ce este ColonHelp atât de eficient în curele de detoxifiere?

ColonHelp este un produs natural 100%!

Unele produse similare
doar pretind a fi naturale!

Nu conţine nici un fel de excipienţi,
amelioratori, conservanţi (E-uri!)

Pot conţine îndulcitori, arome,
conservanţi (E-uri!)

480 grame − 150% faţă de gramajul altor produse.
Cel mai bun preţ raportat la cantitatea de produs.

300-360 grame

Conținut ridicat de Omega 3 natural 1.600 mg/
2 linguriţe de produs. ColonHelp este singurul
curăţitor intestinal care conţine acizi Omega 3
naturali, proveniţi din seminţele de in care sunt
măcinate împreună cu
uleiul printr-o procedură specială.

De regulă nu conţin Omega 3!

NU dă dependenţă! NU conţine cruşin, senna,
siminichie, plante laxativ-purgative puternice
care pot da dependenţă!

Pot conţine cruşin, senna,
siminichie şi pot da dependenţă!

Produs în România

Produse de import
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Administrare recomandată cu iaurt. ColonHelp este singurul curăţitor intestinal care se
administrează
cu iaurt, pentru refacerea florei intestinale
şi stimularea imunităţii.

Administrare cu apă, suc de mere...
Au rol de curățire a colonului, fără a
lua în considerare refacerea cu iaurt a
florei intestinale.

Suport clienţi avansat:
Infoline ColonHelp online şi telefonic, website,
broşură
şi pliante tipărite pentru o informare corectă!

Suport clienţi minimal sau inexistent.
Pentru contact utilizează telefoane
mobile sau căsuţe poştale.

Producător consacrat:
Zenyth Pharmaceuticals România
loc. Bistriţa 25, com. Alexandru Cel Bun, jud.
Neamţ, România

Produse care se vând preponderent
pe internet,
fără a avea adrese specificate clar.

7. Întrebări frecvente
1. Cum ştiu că am nevoie de detoxifiere?
În principiu, orice persoană care nu consumă hrană ecologică bogată în fibre, nu face
suficientă mişcare, nu consumă 1,5-2 litri de lichide pe zi are cu siguranţă nevoie de
detoxifiere. Abdomenul proeminent, obezitatea excesivă, diabetul şi colesterolul ridicat
sunt indicii pentru nevoia de detoxifiere. Constipaţia cronică, tranzitul lent, balonările,
intoleranţele şi toate tulburările de la nivelul tubului digestiv, inclusiv cele hepatice,
reclamă de urgenţă o detoxifiere intestinală. Pe lângă toate acestea, detoxifierea este
recomandată ca adjuvant valoros în orice terapie pentru îmbunătățirea stării de sănătate.

2. Cât de des am nevoie de detoxifiere?
O cură de detoxifiere durează trei luni. Cura se face anual sau de maximum două ori pe
an.
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3. Cum mă voi simţi pe parcursul curei de detoxifiere?
Cele mai multe persoane se simt pline de energie pe parcursul curei de detoxifiere.
Există însă şi persoane care vor simţi un uşor disconfort în primele zile ale curei de
detoxifiere. Aceste persoane au un organism foarte intoxicat, iar durerile de cap,
balonările, crampele, mâncărimile pielii sunt reacţii normale la detoxifiere. Nu vă
speriaţi, reacţiile vor dispărea în câteva zile!

4. Când încep să se vadă rezultatele detoxifierii?
Fiecare persoană este unică. La unele persoane, rezultatele apar din primele 24 de ore, la
altele − după două-trei zile. Alte persoane trebuie să aştepte trei-patru săptămâni până
la ameliorarea/rezolvarea problemelor de sănătate.

5. În cât timp se reglează scaunul?
Reglarea scaunului se observă după două-trei zile, dacă suferiţi de o constipaţie uşoară.
Dacă suferiţi de constipaţie de mai mulţi ani, reglarea tranzitului va apărea după douătrei, chiar patru săptămâni. Persoanele care iau laxative puternice trebuie să renunțe
treptat la ele, pe măsură ce fibrele reglează tranzitul.

6. Care sunt primele rezultatele?
Primul rezultat al detoxifierii este reglarea tranzitului intestinal (1-2 scaune pe zi). Dispariţia
balonărilor, a crampelor intestinale, reducerea refluxului gastric se observă de asemenea
după câteva zile de cură. Prin refacerea florei intestinale, unele persoane observă o
toleranţă mai bună la alimente care anterior nu puteau fi consumate. Persoanele cu
hemoroizi sau fisuri anale observă o ameliorare a simptomelor, datorită efectului laxativ
şi de protejare a mucoaselor al produsului ColonHelp.

7. Ce se întâmplă dacă programul de detoxifiere nu funcţionează?
Nu vă pierdeţi curajul dacă programul de curăţire intestinală nu dă rezultate din primele zile.
Într-un organism foarte intoxicat s-au acumulat toxine de mai mulţi ani, iar eliminarea
lor necesită timp. Unii clienţi au fost încântaţi să observe că s-a schimbat ceva în starea
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lor de sănătate imediat ce au început cura. Alţii au aşteptat două-trei săptămâni până la
primele rezultate.

8. Ce se întâmplă dacă nu am scaun?
Încercaţi să beţi mai multă apă imediat după administrare! Lipsa scaunului înseamnă că
nu aţi băut suficientă apă, iar fibrele nu au avut cum să acţioneze. Lipsa scaunului poate
apărea şi pe fond emoţional. Stresul, tensiunea nervoasă pot încetini tranzitul intestinal,
apărând aşa-numita „constipaţie emoţională“.

9. Mă balonez după ce iau ColonHelp. Este normal?
Unele persoane pot resimţi balonări în primele zile ale curei. Este normal, dacă înainte
de cură au avut o dietă săracă în fibre. Durează câteva zile până când organismul se va
obişnui să digere din nou fibrele şi până când vor dispărea balonările. Dacă balonările
sunt foarte puternice, reduceţi doza de ColonHelp.

10. Dieta poate să îmi afecteze cura de detoxifiere?
Da. Pentru o detoxifiere eficientă trebuie să faceţi nişte modificări sănătoase în dietă.
Dacă veţi continua să mâncaţi alimente cu multe E-uri, dacă veţi consuma în continuare
în cantități mari băuturi răcoritoare şi alcool, cura de detoxifiere va fi compromisă.
Pentru mai multe amănunte consultaţi capitolul „Regimul alimentar în timpul curei de
detoxifiere“ din această broşură.

11. Cât voi slăbi cu ajutorul ColonHelp?
Dacă luaţi ColonHelp înainte de masă şi dacă înlocuiţi măcar o masă cu amestecul de
iaurt şi ColonHelp, veţi slăbi sănătos 3-4 kilograme, fără prea mare efort, fără să vă
înfometați. Pentru mai multe amănunte, consultaţi capitolul despre slăbire din broşură.

12. Nu vreau să slăbesc. Pot să iau ColonHelp?
Desigur. Dacă nu doriți să slăbiți, luați ColonHelp la 30 de minute după masă. În felul
acesta vă veți menține greutatea.
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13. Cât timp se menţin rezultatele curei?
Rezultatele curei de detoxifiere se menţin atât timp cât vă veţi păstra obiceiuri sănătoase:
consumul a 2 litri de apă zilnic, alimentaţie sănătoasă, bogată în fibre, mişcare.

14. Produsul ColonHelp are efect dacă este administrat fără iaurt?
Efectul de refacere a florei intestinale este maxim doar în cazul administrării cu iaurt.
Celelalte efecte − reglarea tranzitului, reducerea balonărilor − se obţin şi în cazul
administrării cu apă, suc de fructe sau compot. Dacă administrăm ColonHelp cu iaurt,
avem la dispoziţie pe de o parte prebiotice (fibre), care hrănesc flora sanogenă din colon,
şi pe de altă parte probiotice (bacteriile din iaurt). După o cură cu produsul ColonHelp,
flora intestinală îşi reia rolul de barieră protectoare, împiedicând înmulţirea germenilor
care ajung în tubul digestiv o dată cu apa de băut sau cu alimentele.

15. Am voie să consum alcool dacă iau ColonHelp?
ColonHelp este un supliment alimentar, care nu interacționează cu alcoolul. Totuşi, fiind
vorba despre o cură de detoxifiere, ar fi bine să renunţaţi sau să reduceţi la minimum
consumul de alcool, care este perceput ca o toxină de organism.

16. Pot să iau ColonHelp dacă am intoleranță la gluten?
ColonHelp nu conține gluten. Glutenul se găsește în grâu, ovăz, orz, secară. ColonHelp
nu conține nici una dintre aceste cereale.

17. ColonHelp are efecte adverse?
ColonHelp este un supliment alimentar din fibre, recomandat pentru echilibrarea dietei.
ColonHelp nu are reacţii adverse, dacă se respectă modul de administrare și dozele
zilnice. Unele reacţii − dureri de cap, balonări, crampe, alergii − pot apărea în caz de
supradozaj şi sunt reacţii de detoxifiere prea rapidă. ColonHelp este un produs 100%
natural, foarte bine tolerat.
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18. Sufăr de diaree. Pot să iau ColonHelp?
ColonHelp este recomandat şi în cazurile de diaree, cu condiţia ca aceasta să nu fie
de origine infecţioasă. Fibrele din ColonHelp leagă toxinele cauzatoare de simptome,
reglează consistenţa scaunului şi reduc aciditatea scaunului. Dacă suferiţi de diaree şi
luaţi ColonHelp, consumaţi apă în mod normal.

19. Care este diferenţa dintre ColonHelp şi alte metode de curăţire?
Prin comparaţie cu clisma şi hidrocolonoterapia, curăţirea colonului cu ajutorul ColonHelp
are avantajul că este uşor de efectuat de către orice persoană, nu necesită aparatură,
instrucţiuni sau condiţii speciale. ColonHelp se poate administra acasă sau în deplasare,
fiind bine tolerat deoarece respectă calea naturală de evacuare. În plus, ColonHelp curăţă
întregul tub digestiv, nu doar colonul, cum fac clismele sau hidrocolonoterapia.

20. Ce gust are ColonHelp?
ColonHelp are un gust uşor condimentat, gust datorat condimentelor introduse în
formulă: coriandru, chimen, pătrunjel, oregano. Dacă nu vă place gustul, amestecaţi
ColonHelp cu fructe, cereale pentru micul dejun sau presăraţi-l într-o salată cu legume.

21. Trebuie să îmi examinez scaunul? Voi elimina placă mucoidă?
Nu este obligatoriu să vă examinaţi scaunul! Totuși, dacă doriți, puteți să îl examinați
pentru a vedea dacă eliminaţi placă mucoidă. Persoanele care suferă de constipaţie de
10-20 de ani pot avea asemenea eliminări. Dacă eliminaţi bucăţi de placă mucoidă pe
parcursul curei de detoxifiere cu produsul ColonHelp, vă rugăm să le fotografiaţi, să ne
trimiteţi fotografiile, iar noi vă vom include în programul de loialitate.

22. Produsul ColonHelp este certificat pe piaţa românească?
Produsul ColonHelp este înregistrat și notificat la Institutul de Bioresurse Alimentare cu
Certificatul de Notificare seria AA și nr. 2815/2009.
Institutul de Bioresurse Alimentare este cel care întocmeşte studii şi efectuează teste
privind produsele alimentare dietetice, ecologice şi cu destinaţie specială.
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8. Mărturii din partea consumatorilor

Vă garantăm că mărturiile despre ColonHelp sunt primite de la persoane reale din
România, care au consumat produsul şi care ne-au împărtăşit experienţa lor. Unele dintre
acestea au dorit să îşi păstreze anonimatul, iar noi respectăm acest lucru. Acesta este
motivul pentru care la unele mărturii, informaţiile nu sunt complete.

Constipaţia făcea parte din viaţa mea de zi cu zi…
„Constipaţia, surplusul de greutate şi durerile de cap făceau parte din viaţa mea de zi cu zi.
De-a lungul timpului am încercat diverse cure şi tratamente, în zadar. Într-o zi însă, am citit
în revista Formula As despre tratamentul ColonHelp. Am comandat, am urmat întocmai
instrucţiunile de folosire şi rezultatele au apărut încă din primele zile de administrare.
Acum sunt deja la al treilea borcan de ColonHelp şi problemele au dispărut complet. Sunt
pe deplin mulţumită de acest tratament şi îl recomand cu încredere tuturor celor interesaţi.“

Silanovici Veronica, 47 de ani, Craiova

Mi-a scăzut glicemia fără a lua medicamente
„La vârsta de 76 de ani am contractat câteva boli, şi anume:
constipaţie foarte mare, pentru care luam de la medicul de familie
reţeta compensată pentru 270 de pastile lunar. Am un început de
diabet tip II, pentru care luam zilnic o pastilă. Această pastilă mi-a
produs alergie şi insomnie, glicemia mi-a crescut de la 150 la 220 de
unităţi, aveam balonări şi aciditate la stomac, după mese. În cele 2
luni de când iau zilnic ColonHelp, am constatat următoarele:
constipaţia a dispărut, am scaun zilnic fără efort; glicemia mi-a
scăzut până la limita de 110 unităţi, fără a lua medicamente; nu
mai am balonări şi acid la stomac; colesterolul a scăzut la nivelul de 200; mi-a dispărut
oboseala şi dorm foarte bine; durerile de colon mi-au dispărut; nu mai am dureri
articulare, am redus aproape complet medicamentele de diabet şi constipaţie.“

Bularcă Gheorghe, 76 de ani, Braşov
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Constipaţia a dispărut definitiv!
„Am început tratamentul cu ColonHelp acum 2 luni împotriva constipaţiei ce mă chinuia
de ani buni. Regula de bază a tratamentului este disciplina. Produsul trebuie folosit exact
ca în prescripţie (insist asupra cantităţii de apă necesară unei zile de tratament − a trebuit
s-o diminuez într-o călătorie cu puţine opriri programate şi, a doua zi, constipaţia a
revenit). Din experienţa personală pot spune că ora cea mai târzie la care l-am luat a
fost 12 ziua (la prânz) şi produsul a acţionat a doua zi, fără probleme. Efectele pozitive
observate: constipaţia a dispărut definitiv. Scaunul este consistent, în primele ore ale
dimineţii, fără efort şi durere. În plus, fisura anală care începuse să mă chinuie de ceva
vreme nu mai sângerează. Subliniez însă că nu s-a închis. Un alt efect pozitiv am observat
şi în ceea ce priveşte balonarea abdomenului. Fără un efort special (gimnastică sau masaj),
abdomenul nu mai este bombat, senzaţia de disconfort a dispărut. Nu mai folosesc nici un
alt medicament împotriva constipaţiei, sunt foarte mulţumită de produs, am deja o rutină
zilnică şi nu consider efortul mare în comparaţie cu beneficiile aduse. Menţionez că în zilele
de post în care nu am putut folosi iaurt am presărat amestecul de plante peste roşii tăiate
proaspăt şi în altele peste salată de varză.“

Ruxandra Costache, 42 ani, Bucureşti

După doar o lună de tratament, cântarul arată cu 2 kg mai puţin!
„M-am confruntat cu probleme foarte mari de constipaţie încă
dinainte de sarcină, dar acestea s-au accentuat mult pe perioada
sarcinii şi pe perioada alăptării. Ajunsesem să am dureri foarte mari
de stomac, balonări şi scaun o dată la 3 sau 4 zile. Am avut marea
surpriză ca după o săptămână de ColonHelp să observ că aveam
scaun zilnic, ba chiar uneori de două ori pe zi. După o lună de
tratament, balonările au dispărut, cântarul arată cu 2 kilograme
mai puţin, abdomenul este mai plat, iar scaunul este regulat. Pot să
spun cu tărie că trag speranţe să-mi recapăt silueta de dinainte de
sarcină mult mai repede şi mai uşor decât dacă nu aş fi consumat acest produs.“

Turcu Cătălina, 29 de ani
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Control bun al glicemiei, scăderea colesterolului şi trigliceridelor
„În vara anului 2008, am făcut un studiu pilot pentru testarea efectelor produsului
ColonHelp, pe 5 pacienţi voluntari, pe care îi cunosc foarte bine. Toţi cei 5 sufereau
de simptome asemănătoare, diabet zaharat de tip 2, în asociere cu hipertensiune,
hipercolesterolemie, constipaţie cronică şi obezitate. În urma unei cure de 3 luni, am
constatat următoarele îmbunătăţiri generale: Reglarea tranzitului intestinal la cei constipaţi
la 1-2 eliminări zilnice. O scădere medie în greutate între 3-5 kg, un control mult mai bun
al diabetului, prin reducerea glicemiei de la valori de 190 mg/dl la aproximativ 140-150
mg/dl. O scădere foarte bună a valorilor colesterolului şi trigliceridelor, de la valori de 250300 mg/dl până aproape de pragul normal superior. Trigliceride de la 190 la 140 mg/dl.
De asemenea, valorile hipertensiunii s-au redus la 3 dintre pacienţi. La toţi pacienţii,
atenuarea vizibilă a disconforturilor digestive (balonări, indigestii, flatulenţă). Rezultatele
au fost foarte promiţătoare şi intenţionăm să facem un studiu clinic mai amplu în curând,
fundaţia noastră permiţând urmărirea riguroasă în timp a pacienţilor.“

Dr. Elena Hâncu, medic specialist în geriatrie şi gerontologie,
preşedinta Fundaţiei de Îngrijiri Comunitare din Piatra Neamţ

Am scăpat de balonări şi constipaţie!
„De mic am avut probleme cu digestia, suferind de enterocolită,
astfel că şi în prezent sunt mai sensibil la stomac şi la mâncărurile
pe care le consum. De ani de zile mă confruntam cu perioade de
constipaţie, alternate cu altele în care aveam scaunul moale. De
asemenea se întâmpla să am şi crampe, balonare, senzaţii de
scaun incomplet (aveam scaun des) şi din când în când făceam şi
crize de fiere, mai ales dacă după o masă mai copioasă uitam să
iau triferment sau colebil. Mi-am făcut analize mai amănunţite; în
urma lor am fost diagnosticat cu colon iritabil şi mi s-a sugerat sămi schimb un pic regimul alimentar. Căutând printr-o revistă am găsit un articol dedicat
produsului ColonHelp. Dându-mi seama că îmi va fi de folos atât la reglarea tranzitului
intestinal şi a scaunului, cât şi în asigurarea unui aport de fibre (care la mine lăsa de dorit
întrucât aveam un regim alimentar axat mai mult pe carne şi prăjeli decât pe crudităţi!),
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nu am ezitat să-l comand și să consum zilnic două doze amestecate cu iaurt, însoţite de
multe lichide, în speţă apă. Rezultatele nu s-au lăsat aşteptate, efectele apărând la nici o
săptămână de la prima utilizare astfel: am scăpat de crampe şi senzaţia de balonare definitiv;
am scăpat de constipaţie; scaunul are o consistenţă relativ normală, am eliminat şi mucus.
În prezent folosesc ColonHelp aproape zilnic, câte o doză amestecată cu iaurt − de eficienţa
lui convingându-se şi mama mea, care de altfel îl şi foloseşte fiindu-i de un real folos.“

Marius Poenariu, 28 de ani, Oradea

Cura de detoxifiere cu ColonHelp a redus psoriazisul!
„Sunt diagnosticat cu psoriazis vulgar, afecţiune care mi-a apărut pe la 29 de ani. Deşi nu
am probleme de tranzit, anul trecut am avut ocazia să fac o cură de detoxifiere cu produsul
ColonHelp. Am avut surpriza plăcută să constat că după cura respectivă psoriazisul a
stagnat, petele s-au redus şi s-au mai estompat, lucru observat de altfel şi de colegii mei
de lucru. De atunci, deşi a trecut un an, nu am mai avut alte episoade de revenire şi nu am
mai urmat niciun tratament medicamentos. Acum am început o nouă cură de detoxifiere
cu ColonHelp, pe care intenţionez să o urmez o perioadă mai lungă. Am încredere în acest
produs şi îl recomand şi altor persoane care suferă de psoriazis. Vă mulţumesc!“

Creţu Constantin, 34 de ani, lucrător comercial, Piatra Neamţ

Abdomenul meu este mai plat datorită reglării tranzitului intestinal
„Am aflat de produsul ColonHelp de la emisiunile TV. Având mai
multe probleme de sănătate, am optat imediat pentru acest produs
natural 100%. Am probleme cardiace, colesterol mărit, constipaţie,
balonare, hemoroizi, glicemie mărită şi sunt supraponderală. După
o lună de zile cu ColonHelp, vreau să vă spun că mă simt mult
mai bine, mi-au dispărut oboseala şi constipaţia, iar prin reglarea
tranzitului intestinal, abdomenul meu este mai plat, nu mai este
balonat, de asemenea nu mai am probleme nici cu hemoroizii, cum
aveam înainte. Fiind supraponderală, am observat că produsul consumat înainte de masă
îmi reduce pofta de mâncare. Sunt foarte mulţumită de produsul ColonHelp!“

Voicu Ioana, 50 de ani
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Constipaţia a devenit o amintire!
„Primele 2 săptămâni l-am administrat cu iaurt şi dimineaţa şi seara − efect miraculos −
scaun zilnic, uşor de eliminat. Apoi am redus doza şi am luat numai dimineaţa cu iaurt
− scaunele au devenit foarte consistente şi greu de eliminat.
Acum voi reveni la prima dozare, care sunt convinsă că este cea mai bună.
Produsul are gust plăcut şi am totală încredere în efectele lui. Totul depinde de mine să nu
fiu zgârcită la administrare. Îl recomand cu siguranţă şi altor persoane şi mulţumesc mult
celui care a studiat şi a găsit formula optimă de dozare.“

M.G., 51 de ani, Braşov

Am luat ColonHelp pentru a-mi creşte imunitatea
„Anul trecut am avut un accident vascular şi am avut o recuperare
destul de grea. Mi-a fost recomandat ColonHelp pentru a-mi creşte
imunitatea organismului. Însă am avut plăcuta surpriză să constat
că după o cură de 3 luni nu numai că mă simţeam mai bine (lucru
arătat şi de analizele făcute lunar), dar am observat că şi tranzitul
intestinal era normal, nu mai sufeream de constipaţie, iar hemoroizii
s-au redus considerabil. Încercaţi şi sunt sigură că şi organismul
dumneavoastră vă va mulţumi. Eu îl recomand cu inima deschisă
tuturor!“

Maricica Grigoraş, 54 de ani, Galaţi

Am slăbit 4 kilograme!
„Experienţa mea cu ColonHelp: am luat două luni şi jumătate, problemele de tranzit
rezolvate. Sufeream de dureri articulare, care acum s-au redus foarte mult, până aproape
de dispariţia completă. Un alt lucru foarte important, pe mine ColonHelp m-a ajutat să
slăbesc, am pierdut 4 kilograme şi sunt foarte bucuroasă de acest lucru.“

G. Ştefania, 56 de ani

Am alungat migrenele şi constipaţia cu produsul ColonHelp!
„Am avut constipaţie şi migrene frecvente, pentru care trebuia să iau calmante destul de
des. După ce am început o cură de dezintoxicare intestinală cu ColonHelp, am avut
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surpriza să constat că, în numai câteva zile, migrenele mele au dispărut şi nici nu au mai
reapărut de atunci. La mine, constipaţia s-a rezolvat ceva mai târziu, însă am respectat
programul şi am consumat 2 litri de apă pe zi. După două luni, pot să spun că toate
problemele s-au rezolvat şi sunt încântată de acest produs.“

Alina B., 30 de ani, Roman

Cu ajutorul ColonHelp acum intru în blugi în care
nu am mai intrat de 2 ani!
„Am aflat despre ColonHelp căutând o cură de slăbire pe
internet, toate paginile se înscriau într-un cerc şi mă duceau
la ColonHelp. Scârbită de atâtea cure de slăbire fără nici un
efect, obosită şi cu moralul la pământ mi-am zis că trebuie
să-l încerc. Acum, după ColonHelp, am multă energie, nu mai
pierd după-amiezele dormind şi asta fără să îmi dau seama.
Încetul cu încetul mi s-a redus pofta de mâncare şi, mai
presus de toate cea de dulce, de produse făinoase. Am slăbit 5
kilograme, acum intru în blugi în care nu am mai intrat de 2
ani. Am scăpat de constipaţie şi mi-au dispărut petele maronii
pe care le aveam pe faţă înainte de cură, nu mai am cearcăne.
Energie cât cuprinde... şi, culmea culmilor, simt cum corpul îmi cere apă. O să ziceţi că
exagerez, însă înainte consumam nu mai mult de 0,5 litri de apă, ceea ce este puţin
în comparaţie cu cei 2-2,5 litri băuţi acum. Am o problemă cu circulaţia periferică, îmi
amorţesc mâinile şi picioarele destul de des, cu toate că sunt sportivă... Acum nu mai am
nici unul dintre aceste simptome.
De curând mi-am făcut nişte analize generale. Ştiam că am carenţe de vitamine, circulaţie
proastă, constipaţie de multă vreme. Eram extrem de curioasă să văd rezultatele, ştiind că
am consumat ColonHelp, şi dacă în exterior rezultatele nu întârziau să apară, trebuia să se
întâmple la fel şi în interior. Vine ziua rezultatelor, trigliceridele îmi sunt mici, colesterolul
la fel, aportul de vitamine la el acasă, totul a ieşit cum nu mă aşteptam. Sunt perfect
sănătoasă datorită vouă... Pe aceasta cale vă mulţumesc!“

Camelia Warchola, 27 de ani, Braşov
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Am scăpat de scuamele, leziunile şi pruritul specifice psoriazisului
„Nu mai făcusem niciodată un tratament detoxifiant. În momentul în care mi-a fost
prezentat acest produs m-am gândit să-l testez urmărind ameliorarea leziunilor de
psoriazis. Teoretic, prin eliminarea toxinelor acumulate în urma ingerării inerente a
alimentelor cu conţinut variat în E-uri, aspectul pielii ar trebui să se amelioreze. Acesta a
fost punctul de pornire şi, spre bucuria mea, rezultatele nu s-au lăsat îndelung aşteptate.
Pe toată perioada tratamentului, aspectul mâinii mele s-a îmbunătăţit simţitor, cu dispariţia
scuamelor, a leziunilor şi pruritului. La două săptămâni după oprirea tratamentului cu
ColonHelp am constatat, cu tristeţe, că problemele au reînceput să apară. La reluarea
tratamentului, rezultatele favorabile au reapărut, având zile cu aspect absolut normal al
pielii. Psoriazisul este o boală de tip autoimun pentru care, până în prezent, nu există
vindecare definitivă. Dar orice produs care poate duce la o îmbunătăţire a aspectului pielii
este binevenit. În ceea ce mă priveşte pot spune că nu am avut niciodată o perioadă aşa de
lungă de acalmie în evoluţia bolii.“

Dr. Iulia Belc, medic primar
recuperare medicală şi balneo-fizioterapie,
director spa Eforie Nord

Colesterolul mi-a scăzut la 200!
„Din luna ianuarie 2010 am început o cură cu produsul ColonHelp. Am descoperit produsul
prin intermediul unei prietene, care era foarte mulţumită de rezultate în urma folosirii
produsului ColonHelp şi m-a sfătuit şi pe mine să încerc acest produs. Aveam probleme cu
constipaţia, balonările, colesterolul, imunitatea şi migrenele.
Am comandat produsul ColonHelp.
După numai 2 săptămâni am constatat că problemele mele au început să se amelioreze şi
mă simţeam tot mai bine. În prezent sunt la al doilea flacon şi am observat că:
− constipaţia a dispărut; − am scaun zilnic fără efort; − mi-au dispărut balonările;
− colesterolul mi-a scăzut la nivelul de 200; − nu mai am dureri de cap şi stări de oboseală.
Toate acestea au fost posibile datorită produsului ColonHelp. Îi sfătuiesc pe toţi cei care vor
să îşi îngrijească sănătatea să încerce ColonHelp cu încredere!

Mielu Marinela, 39 de ani, Curtea de Argeş
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Am scăpat de scaunele diareice provocate de colonul iritabil
„În urmă cu două luni am fost diagnosticată cu sindromul de colon iritabil şi am primit
tratament cu medicamente alopate. Rezultatele nu au fost tocmai cele dorite. Eu sunt o
persoană care are multă încredere în tratamentele naturiste. Le folosesc de foarte mult timp,
în special de când am intrat la menopauză, adică acum 7 ani. Am văzut că dau randament
prin înlăturarea cauzelor. De aceea, am căutat pe internet ce înseamnă sindromul de colon
iritabil şi am găsit acest ColonHelp, care este nemaipomenit. L-am comandat şi mă simt
excelent. Am scăpat de scaunele diareice, de oboseală, de starea de disconfort, am mai
multă poftă de viaţă, de muncă, dorm mai liniştită şi, cel mai important, de la 73 kg am
reuşit să ajung în mai puţin de 2 luni la 67 kg. Sunt foarte mulţumită şi îl recomand cu
toată căldura. Bucuraţi-vă datorită produsului ColonHelp de mai multă sănătate şi scăpaţi
şi de kilogramele în plus, de burta mare şi inestetică.“
Ecaterina Godja, Pitești

Am un tranzit intestinal excelent, nu mă mai balonez şi am slăbit

„Pe 10 ianuarie 2010 am început să folosesc ColonHelp.
Primul meu pas cu ColonHelp: mi-am frânat plăcerea
nr. 1 pe care am avut-o toată viaţa − masa la cantină. Numi venea să cred când îmi explica fata mea că ea mănâncă
o doză de ColonHelp cu 200 ml de iaurt şi-i asigură hrana
pentru o masă. Acum am un tranzit intestinal excelent, nu
m-am constipat niciodată de când folosesc ColonHelp, nu
m-am balonat, am redus greutatea de la 88-90 kg la 84-85
kg. Glicemia s-a redus de la 114.3 la 90. Colesterolul s-a redus
de la 220 la 173-175, iar trigliceridele de la 171 la 60-100.
Nu mai am scaune cu sânge. Somnul meu este beton. Am
remarcat îmbunătăţirea funcţionării ficatului. Mâna care mă
durea înainte şi-a revenit, nu mă mai doare, am putut să o folosesc la efort fizic susţinut.
Am un alt fel de energie: energie vie. Ţinta mea este să duc greutatea în intervalul 61-76
kg, corespunzător unui indice de masă corporală normal de 20-25 kg/mp, nu cum eram
acum doi ani obez. Voi continua cu produsul ColonHelp!“

Feraru Ion, 54 de ani, Ploieşti
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9. Website-ul www.ColonHelp.ro, o importantă
sursă de informare!

Dacă nu aţi găsit în paginile acestui material toate informaţiile pe care le doriţi sau dacă vreţi
mai multe detalii cu privire la problema dumneavoastră, vă invităm să accesaţi site-ul www.
ColonHelp.ro. Site-ul ColonHelp.ro vă pune la dispoziţie peste 100 de articole, care furnizează
o gamă variată de informaţii cu privire la toxine şi autointoxicare, la beneficiile detoxifierii
şi curăţirii intestinale, la rolul fibrelor în afecţiunile colonului şi afecţiunile digestive. Site-ul
www.ColonHelp.ro este o resursă uşor de accesat, utilă tuturor celor care sunt
preocupaţi de propria sănătate şi frumuseţe. Am creat un sistem pentru

Direct Clienţi, Infoline ColonHelp, disponibil
numărul 021.3.000.000. Oferim informaţii prin
la adresa info@colonhelp.ro.

Suport

atât online, cât şi telefonic la
e-mail tuturor clienţilor noştri,

10. Cum comand ColonHelp?

Produsul ColonHelp poate fi comandat prin trei metode:

online, prin formularul de comandă de pe site-ul www.ColonHelp.ro
telefonic, la numărul 021.3.000.000.
din farmacii și plafaruri, distribuitori autorizaţi ai companiei Zenyth
Pharmaceuticals.
În cazul în care alegeţi primele două modalităţi de comandă, produsul va fi livrat prin
curierat sau poştă. Plata se face la curier, la primirea coletului.
ATENŢIE! Informaţiile prezentate în această broşură servesc în scop educaţional şi informaţional. Sub nici o
formă, informaţiile din această broşură nu se substituie şi nu exclud consultul medical. Broşura nu serveşte
diagnosticării. Pentru probleme medicale, adresaţi-vă medicului dumneavoastră curant. De asemenea, dacă
medicul dumneavoastră este interesat de efectele produsului, poate lua legătura cu specialiștii noștri, la
numărul de telefon 021.3.000.000.
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“Alimentația nesănătoasă duce la
intoxicarea colonului și a întregului
organism. ColonHelp e gata să
te ajute! Un produs cu adevărat
natural pentru detoxifiere și reglarea
metabolismului. Scapă de balonări,
constipație, oboseală și dureri de cap.
ColonHelp reduce pofta de mâncare, te
ajută să slăbești și să ai mai multă energie!
Vrei un păr sănătos și un ten mai curat?
Tot ColonHelp te ajută! Încearcă-l acum!
ColonHelp este un produs
pentru sănătate și frumusețe!”
Simona Bălănescu,

realizator emisiuni de sănătate

Informații și comenzi la Infoline ColonHelp
Tel. 021.3.000.000 sau www.colonhelp.ro
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