АНОТАЦИЯ

КОРОНАВИРУСЪТ, както всички останали вируси, попада и може да живее само в
живи - повредени или болни, клетки на други организми при слаб клетъчен и общ
имунитет. Здрава, чиста от токсини клетка, не може да стане ракова, не допуска в
себе си вирусите.

Попадането на COVID-19 в очите, носа или устната кухина все още не е беда.
Сълзите и секретите от носа и устата могат да го "изгонят". Ако все пак е успял да
намери и попадне в болна клетка в организма, той трябва и да се закрепи в нея, за
да започне размножаването. Това може да стане с помощта на специален белтък.
"В човешкия организъм за Covid-19 такъв предател е станал белтък АТЕ-2. С
възрастта расте и производството на АТЕ-2. Той се произвежда свързано "само с
възрастта" и при наличие на сериозни сърдечно-съдови болести" (Марк Лелкин практикуващ лекар-терапевт, и Михаил Добротин - микробиолог, работил над
грипни ваксини в интститута ВЕКТОР в Колцово-Новосибирск).

Сърдечно-съдовите проблеми се появяват при нарушена обмяна на веществата
заради понижена функция на щитовидната жлеза, в резултат на което в клетките се
натрупват токсини, които разрушават клетъчния и общ имунитет.

Микроелементът йод е статегически важен и в трите фактора, от които зависи
клетъчното здраве - храна (аминокиселини, макро- и микроелементи, витамини,
ферменти, мастни киселини, качествена вода), дишане, и извеждане на токсините.
Кислороден глад на клетката и понижена функция на щитовидната жлеза и
нейните хормони, които отговарят за енергийния обмен, настъпват при дефицит
на йод.

Професор Aбрахам Г.Е. (Abraham GE) , акушер, гинеколог и ендокринолог в
Медицинския институт в Калифорнийския университет в Лос Анджелис, директор
на американския център Хантер, в стремежа си да разбере защо японската нация
е по-здрава от американската, стига до следните изводи:
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"Тайната на японското здраве и дълголетие се крие във високите количества
АЛИМЕНТАРЕН ЙОД - и именно това спасява японците не само от рак на млечната
жлеза, гушата, захарния диабет, високото кръвно, инфаркти и инсулти, но и
удължава живота им средно до 83 години."

Нивото на затлъстяване сред възрастното население в Япония е не повече от 3.5%,
докато в Америка почти 30%.

От 2008 г. в Япония действа закон, който задължава всички компании и общински
администрации ежегодно да мерят талиите на своите сътрудници на възраст от 40
до 74 години. Максимално допустими размери на талия са 85 см за мъже и 90 см за
жени. Тези, които не попадат в посочените граници принудително се изпращат на
специални курсове за правилно хранене. В закона има и пункт, според който
застрахователната компания може да увеличи коефициента за хора, които страдат
от затлъстяване, което може да доведе до здравни проблеми. Има информация и
за това, че при постъпване на работа всеки подписва документ, че ще се
обезпечава с ежедневната доза на йод, което при тях става с храната.

Професор Aбрахам Г.Е. (Abraham GE) продължава със своите изводи:

"... Най-ефективният начин за унищожаване на нацията е липсата на йод в
храната".

"... Най-лекият и най-ефективен път за разстройство на здравето на нацията това е дефицитът на йод в хранителните продукти."

"... Дефицитът на йод в хранителните продукти е форма на вътрешен
биотероризъм."

2 / 16

АНОТАЦИЯ

"... Най-опасната форма на вътрешния биотероризъм е разпространение на
йодофобна дезинформация..."

"... Йодофобният биотероризъм е реална угроза за нацията и се маскира като
защитник на щитовидната жлеза."

"... Йодофобният биотероризъм може да бъде предотвратен посредством
обучение на медицинските специалисти и общественността."

ПРОЧЕТЕТЕ МНЕНИЕТО НА ГАБРИЕЛА СЕГУРА: Скрита информация за йода,
който може кардинално да промени живота ви!

Ситуацията в Европа: „Само можем да гадаем за мащабите на здравните
проблеми, произтичащи от недостига на йод. Чрез този внушителен проект ЕС
дава възможност неблагоприятната ситуация да бъде променена
…"
проф. Хенри Вьолтцке, координатор на приключилия през юни 2018 година тригодишен
европейски проект
EUthyroid.

«Над 360 милиона европейски граждани страдат от различни заболявания
свързани с нисък прием на йод…. Целта на проекта Euthyroid е да се оценят
програмите за превенция на йодния дефицит и техните мониторни системи в 24
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европейски държави. »

А в това време Главният държавен здравен инспектор на нашата европейска
България гордо съобщава:

«С използването на йодирана сол България постигна успех в елиминирането на
йоддефицитните заболявания, като от 23% през 90-те години на миналия век те
спаднаха до 2.8%, което е под равнището на значимост за общественото здраве».

Това не отговаря на истината. Прочетете интервюто на проф.Лозанов от 6 ноември 2018
г. Да приемем, че в страната няма дефицит на йод. Въпреки, че мащабни изследвания в
Америка са показали, че само 10% от йода в солта се усвояват от организма.

А в хората? За последните 15 години е проведено само едно изследване. Кой следи
дали те приемат ежедневно препоръчителната от СЗО доза йод? Особенно в
рисковите групи – деца, бременни и кърмещи жени? Наскоро излезе информация, че в
Югозападния район, Видин, Лом, Монтана и Враца няма нито един детски ендокринолог,
а средно по страната 1 ендокринолог отговаря за здравето на около 20 000 души.

България е страна с планински и морски въздух, страната на световно известното
българско кисело мляко и мед, страната, където на всяка крачка растат билки,
страната, където има над 500 минерални извора. Защо тогава болните са толкова
много? Защо стотици хиляди млади семейства чакат държавата да им обезпечи три, а
вече и повече, безплатни ин-витро процедури, въпреки че в повечето случаи причините
са в претрупаните им с токсини организми заради дефицита на йод? Защо вече над 10%
от новородените, числото на които и без това всяка година намалява, са недоносени и с
тегло под нормата с всички произтичащи последствия и страдания?

Тенденцията е шокираща, но защо не се търсят причините?
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Преди години съществуваше освен масовата с йодирана сол, и ДОПЪЛНИТЕЛНА йодна
профилактика, която обхващаше децата от предучилищна възраст и учащите се до 18
годишна възраст, както и бремените и кърмачките и се извършваше с дражета калиев
йодит (антиструмин).

Кой и в името на какво отмени ДОПЪЛНИТЕЛНАТА към йодираната сол йодна
профилактика в свръхрисковите групи на деца, бременни и кърмачки? Чие решение
остави на произвола на съдбата бъдещите поколения?

Шокиращи резултати от проведени изследвания съгласно Заповед на МЗ № РД
-28-204/19.11.2012 година показват, че: «адекватен йоден прием и йоден хранителен
статус се наблюдава на популационно ниво при 39.2% от бременните жени във
втори и трети триместър», и че има «относително висок дял на бременни жени с
ниски нива на ексретиран йод в урината – 40%, което определя дефицитен йоден
статус».

Новородените от такива майки вече ще са с хипотиреоза и с всички последствия за
тяхното лично здраве и здравето на нацията като цяло.
А самите
бременни-кърмачки, като се има предвид че година - година и половина делят
постъпващия с храната и водата безопасен йод с плода, а после с бебето, попадат
в най-рисковата група за развитие на рак на млечната жлеза. МЛЕЧНАТА жлеза
ежедневно има нужда от почти същото количество йод, необходимо за синтеза на
хормоните на щитовидната жлеза, т.е. минимум 250-300 мкг.

Без препоръчителната от СЗО дневна доза на безопасен йод, който трябва да
постъпва с храната и водата, клетките, съответно организмът, не може да бъде
здрав! Йодът не е лекарство, той е същината на здравето!

Ето още едно доказателство:

Китайските медици са разработили успешен метод за лечение на пневмонията от нов
тип, предизвикана от коронавируса 2019-nCoV - по метода на екстракорпоралната
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оксигенация.

ОТЛИЧНО, кръвта е обогатена с кислород, но този кислород трябва да попадне от
кръвта в клетката. Това трудно ще стане без пълноценен хормон тироксин. Хормонът
тироксин, който на 65% се състои от йод, активира над 100 фермента, които участват в
усвояването на кислорода от всяка една от милиардите клетки на нервната, мускулна,
епителна и съединителна тъкан.

А ОЩЕ ПО-ДОБРЕ ЩЕ БЪДЕ ДА НЕ СЕ СТИГА ДО КИСЛОРОДЕН ГЛАД НА КЛЕТКАТА
ЗАРАДИ ДЕФИЦИТА НА ЙОД.

С теста на доктор Барнс всеки може да провери своя йоден статус - ДЕСЕТ минути след
сън в продължение на ПЕТ дни, ако температура е под 36.6 - това говори за
хипотиреоза, т.е. дефицит на йод.

Професор Robert D.Utiger MD, редактор на журнала на Американската Тиреологична
Асоциация, създател на главния тест в тиреологията – теста за наличие в кръвта на
тиреотропния хормон (TSH), и теста за наличие в кръвта на Т3, признава че
«най-добрия тест за работата на хормоните на щитовидната жлеза това е оценката на
температурата на тялото, а не TSH.
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"ЙОДИС-КОНЦЕНТРАТ" е суровина за производство на йодирани продукти. Воден
разтвор, обогатен с йони на биологично активен и термично стабилен йод c
концентрация 20мг, 40мг, 50мг, 70мг и 80 мг/куб.дм. Гарантирана дневна доза на йод
в съответствие с препоръките на СЗО за бременни и кърмещи жени, деца и
възрастни, птици, животни и растения.

Без противопоказания, абсолютно безопасна, защото йодът в йонна форма на
водна основа не се натрупва в организма.

"ЙОДИС-КОНЦЕНТРАТ" не е лекарство, а същина на здравето! Човешкият
организъм представлява съвкупност на системи от органи. Органите представляват
комплекс от тъкани - съединителна, епителна, мускулна, нервна. А те съответно са
изградени от специализирани клетки, чиито имунитет зависи от хормоните на
щитовидната жлеза, кислорода и непрекъснато постъпващи биологично активни
вещества - аминокиселини, макро- и микроелементи, витамини, ензими, мастни
киселини, качествена вода.

ЙОДЪТ е стратегически елемент и в трите фактора. Една част от ежедневно
постъпващият йод отива за синтезиране на хормоните на щитовидната жлеза.
Почти толкова йод ежедневно е необходим и на млечната жлеза. Останалото
количество е за другите органи.

Йодът-санитар предпазва кръвносните съдове, по които биологично активните
вещества трябва да стигнат до всяка една от клетките, от спазми, възпаления и
тромби, като прави пътя за доставка и извеждане на токсините от клетката
проходим.

Йодът-антиоксидант носи отговорност за състоянието на мембраната на всяка една
от клетките, като я предпазва от окисляване и атаки на микробите. Хормоните на
щитовидната жлеза, свързани с рецепторите на пълноценно действащата
мембрана, задействат енергетичния обмен на клетъчно ниво. Тироксинът
активизира дейността на над 100 фермента, които участват в усвояването на
кислорода, влияе на доставката на аминокиселините, калция.
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«Ежедневно постъпващият в организма ЙОД, освен че поддържа пълноценната
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дейност на щитовидната жлеза и нормалната обмяна веществата, той помага в
снабдяването на клетките с кислород, интензивно чисти кръвта от вирусна,
бактериална, паразитна и гъбична инфекции, от хранително, алкохолно и наркотично
отравяне, от вредните примеси на околната среда, напълно неутрализира радиацията,
сваля напрежението и стреса."

В течение на 17 минути почти всичката кръв, която циркулира в нашия организъм,
минава през щитовидната жлеза. В тази жлеза се намира най-добрият антисептик ЙОД, който ако се приема ЕЖЕДНЕВНО, убива всички устойчиви и неустойчиви
микроби!

През 1983 г.Световната здравна организация въвведе термин "йоддефицитни
заболявания"
, с което
подчерта, че при дефицит на йод страда не само щитовидната жлеза, и нарушенията
при нея далеч не са единствени и най-страшни последствия от йоддефицита. От
ежедневно постъпващият йод за синтезиране на хормони отива част, по-голяма е
необходима за извеждане на токсините от организма и регенерация на клетките.

През 1990 г.СЗО провъзгласи дефицита на йод като критически значим и глобален
проблем, касаещ здравето, особено психичното, на всички слоеве население.

Експерти на Световната здравна организация считат за безопасна ежедневна доза в
1000 мкг йод.

Табл.: Препоръчителната ежедневна доза за:
бременни и кърмещи жени
- 250 мкг, безопасна доза до 500 мкг,
деца и ученици
- 90-120 мкг, безопасна доза 180 мкг,
възрастни
- 150-200 мкг, безопасна доза 300 мкг.
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MAXLife, София, кв.Иван Вазов, ул.Крайще 3, тел.02 981 92 39, 0878 56 74 91,
понеделник-петък от 10 до 18.30, събота от 10 до 16 ч.

Ирисова диагностика за бъдещи родители (информира за микроелементния
баланс). Консултант д-р Галина Попова, детски невролог, тел.0885 586 072

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

http://jodis.ua/kontakti.html

"Право на избор трябва да има винаги, и само то може обективно да определи реалната
ценност на технологията, идеите и продукта като се имат предвид неговите вкусови
особенности и спецификата на националното хранене." (академик УТА В.Н.Мельниченко
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)

Методът, технологията и оборудването за насищане на водни разтвори с многоатомни
катиони на йода са разработени от украински учени под ръководството на академик
Василий Николаевич Мелниченко и са защитени с международни патенти в Шейцария
(Технологичен патент № РСТ /UA, 99/00020, Женева, Швейцария, 22.08.2001г.), Русия,
Украйна, Великобритания и др.

"Йодис-концентрат" е уникален продукт без цвят, без миризма! Ефективността е
клинически доказана в много страни. Абсолютно безопасен! Без противопоказания!

Установена е висока биологична активност на продукта, повишена на 30% усвояемост на
витамини и микроелементи. Благодарение на своята уникалност и високия оздравителен
ефект, "Йодис-концентрат" става все по-популярен сред населението, защото е еднакво
необходим и полезен за целия организъм на бебета, деца, ученици, младежи,
възрастни, бременни и кърмещи жени!

С "Йодис-концентрат" пълноценно работи щитовидната жлеза, обмяната на веществата
е нормална, кръвта се чисти от токсини. Всичко това укрепва имунитета и здравето!
Суровината за производство на йодирани продукти "Йодис-к" е с доказана ефективност
за хора, птици, животни и растения" Използва се в производството на продукти, в
растениевъдството и животновъдството в Гърция, Германия, Полша, Унгария, Литва,
Словакия, Испания, Франция, Канада, и даже в Индия и Австралия.

В България продуктът се внася от 2005 година.

Пълно отсъствие на странични ефекти! Пълна безопасност, защото йодът в йонна
форма на водна основа не се натрупва в организмите! Най-леко усвоявана дневна доза
на йод! Аналог в света няма!
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АНОТАЦИЯ
ПРОДУКТ: «Суровина за производство на йодирани продукти «Йодис– концентрат»ТУ
У 14326060.003-98 или ТУ У 15.9-30631018-007:2005

СЪСТАВ: Висококачествена вода, обогатена по специална технология с многоатомни
йони на йода.(Технологичен патент № РСТ /UA, 99/00020, Женева, Швейцария,
22.08.2001г.).

Химически състав

: мг/куб.дм, не повече

Обща минерализация

1000.0

Натрий+Калий
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10 – 100 Калций 50 - 150

Магний

10 - 100

Хлориди

50

Сулфати

50

Хидрокарбонати

300 - 600

ФОРМА НА ПРОДУКТА: Воден разтвор с концентрация на биологически активен йод
(БАЙ) 70мг/дм³ . Допуска се лек вкус на йод и утайка на минерални соли.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Профилактика на заболявания, предизвикани от йододефицит,
нормализация на йодния статус, радиопротектор.

ПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ: При проява на признаци на йодна недостатъчност:
- ендокринни: нарушение на функцията на щитовидната жлеза, гуша (струма),
нарушение на метаболичните процеси и на топлообмена, захарен диабет;
- имунодефицитни: чести инфекциозни и простудни заболявания, отслабване на
имунитета;
- кардиологични: атеросклероза, устойчива към лечение чрез диета и лекарства,
аритмия, при която използването на медикаменти не дава съществен и траен резултат,
повишение на диастолното (долното число) налягане, поради отточност на стените на
кръвоносните съдове;
- анемични: понижение на нивото на хемоглобина в кръвта, при което лечението с
препарати на желязо не дава нужния резултат;
- остеохондрозни: слабост и мускулни болки в ръцете, гръден и ломбален
радикулит, при които традиционното лечение не е ефективно;
- Отточни: отоци около очите или общи, при които приемането на диуретици
влошава състоянието, формирайки зависимост;
- бронхобелодробни: отточност на дихателните пътища, водеща до хроничен
бронхит и ОРЗ;
- дерматологични: косопад, изменение на външния вид и свойствата на косата и
кожата, бавно възстановяване на повредена кожа;
- гинекологични: нарушение на менструалната функция, нередовна или напълно
отсъстваща менструация, безплодие, мастопатия, раздразнени зърна или рагади на
зърната;
- cоматични: отпадналост, нарушен топлообмен, диария или запек, изменение на
телесното тегло, тремор, сънливост, вялост , влошаване на паметта и вниманието, често
главоболие;
- психични: раздразнителност, потиснато настроение, проблеми с паметта,
пристъпи на необяснима тъга, понижаване на интелекта, депресии, вътрешно
безпокойство, психична лабилност.

Забавяне на физическото и интелектуалното развитие при децата. Най–опасните
заболявания, предизвикани от недостатък на йод в организма са : мъжко и женско
безплодие, спонтанни аборти, раждане на недоносени или мъртви деца, раждане на
деца с тегло под нормата, глухонемота, умствена изостаналост (недостигът на йод
понижава умствените способности даже в зряла възраст), остри психични заболяване,
кретинизъм
.
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Продуктът се препоръчва от МЗ на Украина за деца на училищна възраст с цел
профилактика на дефицита на йод.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: «Йодис-концентрат» (ЙК) може да се приема вътрешно,
като се добавя непосредственно преди храна в супи, млечни каши, мляко, кисело мляко,
вода, сокове, чай, кафе и др. Приемането става в удобно време – на закуска, обяд или
вечеря.. Термостабилен.

Водата, използвана за обогатяване с ЙК трябва да съответства на стандарта за
питейна вода (категорически не трябва да се използва хлорирана вода, изчаквайте
15-20 минути за изветряване на хлора, важи и за ванички за бебетата)

Денонощна необходима доза на «Йодис-концентрат» в мл

(допълнителна към приетата доза

на йод с повседневните хранителни продукти)

Възрастови групи

Денонощна препоръчителна доза
Денонощна
на йод засъответна
човека (мкг)
доза на ЙК в мл - мерна капачка
Бебета
50
При къпане на 10 л вода във ваничката се доб
Предучилищна възраст90-110
1,5 мл
Ученици
120-140
2,0 мл
Младежи и възрастни 150-200
2.5 мл
Бремени и кърмачки 200-250
3.5 мл
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Кримският Републикански научно-изследователски интситут за физически методи на
лечение и медицинска климатология «И.М. Сеченов» препоръчва «Йодис-концентрат» да
се използва външно под формата на гаргари, ванички, апликации и други
физеотерапевтични процедури.

Препоръчителните норми за ежедневна употреба на йод предполагат максимално
допустима доза не повече от 1000 мкг за денонощие (Ръководство за контрол на
качеството на питейната вода. Том 1. ВОЗ, Женева, 1994)

Взаимодействие с лекарствени препарати: органолептичните свойства на ЙК
позволяват добро взаимодействие с различни препарати, имат универсално
приложение, добър природен стабилизатор, благодарение на което ефективността на
приеманите медикаменти се увеличава с 30%.

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ: Не са открити. Предозирането с биологически активен йод не е
възможно. Не предизвиква хипертиреоза.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Да се пази на тъмно място при температура от 5 С до 20
С. възможно до 40 С.Съгласно изследвания, ЙК е стабилен при термообработка и
излагане на действието на слънчевите лъчи.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ: 24 месеца

УПАКОВКА: пластикова тара с обем 0,250 л

ПРОИЗВОДИТЕЛ: ООО «НПК «Йодис», МПК «Ярк-Киев»
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