
A természet inspirációjaA természet inspirációja

Fontos neked az egészséged? Fontos, hogy még hosszú időn 
keresztül élvezd az életet, a szeretteidet, és minden értéket, 
amit eddig kialakítottál és megteremtettél magad számára?

De mi az egészség?De mi az egészség?

Az egészség testi, lelki szellemi jóérzés, egy olyan komplex 
állapot, amelyből hiányoznak a betegség tünetei.

Az emberi szervezetnek ehhez a jóérzéshez a következőkre mindenképpen szüksége van:

1. Vízre 2. Fényre

3. Építőanyagokra 4. Segédanyagokra
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DE! Ma 2008-ban adódik néhány gond az élethez szükséges kellékekkel! Ismerős?

Élelmiszer: tartósító szerek, növényvédő szerek, mesterséges anyagok, színezékek

Víz: klór, nehézfém jelenléte, szerves szennyeződések, nem megfelelő ph érték és keménység tartalom

Levegő: kipufogó gázok, szmog, kén, rádióaktív háttérsugárzás, ózonluk

Egy év alatt magunkba zárt káros anyagok:

3 kg szilárd szennyezőanyag a levegőből a tüdőnkbe

8 kg szilárd szennyezőanyag a szájon át az emésztőrendszerbe

5 kg adalékanyag az élelmiszerekből

2 kg nitrát, hormonok, antibiotikumok

Ráadásul 20 év alatt a helytelen élelmiszertechnológia miatt 40-60 %-al csökkentek az élelmiszerben lévő hasznos anyagok, pl. vitaminok.

Magyarországon a becsült várható életkor:

Csehországban a becsült várható életkor:

= 68.8 év = 77.2 év

= 73 év = 79,3 év

A halálokok megoszlása 2008-ban Magyarországon:

58 %

Szív és érrendszeri
megbetegedések

24 %
Daganatos 
megbetegedések

5 %

5 %

8 %

Légúti meg-
betegedések

Tápcsatorna 
betegségek

Külső behatások (baleset)

Az ajak-, szájüreg-, gége-, vastagbél-, hasnyálmirigy- és tüdőrákban meghaltak arányában Magyarország az Európai országokhoz viszonyítva első helyen áll!
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2. Az egészség tágabb definíciójaAz egészség tágabb definíciója
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Az egészség a test normál állapota
Az egészség az elme normál állapota
Az egészség a lélek normál állapota

A fent felsorolt tényezők és emberi tulajdonságok megbetegítik testünket, az elménket és a lelkünket!

Mindenki által jól ismert bizonyítékok a szerveinket befolyásoló mentális hatásokra:

Érzelmek hatása Gyomor    (gyomorideg)

Harag Máj  (rosszmájúság)

Félelem Vese   (összepisili magát)

Szomorúság Szív, tüdő   (szívére veszi, kapkodja a levegőt)

Stressz Egész test   (melankólia, idegesség)

Öröm Szív    (megdobban a szíve)

Testünk naponta kb. 300-800 milliárd sejtet temet el. Ezeket az elhalt sejteket el kell 
távolítani a szervezetünkből, majd azokat a testünknek újra kell termelnie.

ELHALT SEJTEK ÚJRATERMELT SEJTEK

A fenti képlet törvényszerű aránya miatt öregszünk meg.
De az, akinek az aránykülönbség kisebb, később öregszik meg, koránál fiatalabbnak néz ki.

Így a sejtek újratermelésében fontos szempont, hogy a 
szervezetünkben mekkora az antioxidánsok mennyisége.

A fizikai hatások, lelki és érzelmi tényezők által

keletkező szabadgyökök a sejtek legfőbb rombolói, 

míg az antioxidánsok semlegesítik a szabadgyököket. 

Oxygen Radical Absorbance Capacity 
ORAC index

60 100 130 210 260

Az antioxidánsok mennyisége az egyes táplálékokban

>
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A betegségek alapvető oka a szervezet megmérgeződése
Szervezetünk védekező (tűrő, beletörődő) reakciói a méreganyagokkal szemben:

Normál 
kiválasztás

Rendellenes 
kiválasztás

A mérgek
lerakódása

Mérgek a
sejttérben

Sejtleépülés,
sorvadás

Rosszindulatú 
elfajulások

légzés, verejtékezés, vizelet, széklet, 

könny, menstruáció útján

köhögés, orrfolyás, tüsszentés, láz,

vizelet, heveny gyulladás útján

Ahol jelentkezik: kötőszövetek, mell

bélcsatorna, nemi szervek,  üregek.

Tünetek: kövek, ciszta, mióma, polipok,

ödémák, súlytöbblet, székrekedés

Tünetek: vesekárosodás, májkárosodás,

allergia, fejfájás, migrén, asztma, fekély

Tünetek: csontritkulás, infarktus, 

agyvérzés, cukorbetegség, köszvény, TBC

reuma,

Leukémia, szarkóma, rák

A fenti folyamat kialakulásáért a fő felelős a különböző módon bejutó méreganyagok. Ezekkel a szervezet anti-
oxidáns rendszere már nem tud megbirkózni! Az anyagcsere folyamatok rosszindulatú melléktermékei, a szabad-
gyökök mennyisége megnövekszik, oxidatív stressz lép fel sejtalkatrészek, sejtek károsodásával, és pusztulásával. 

OXIDATÍV STRESSZ

Megfelelő védekezéssel a korral járó vitalitás gyengülés megelőzhető!

kor

vitalitás

10 20 30 40 50 60 70 80 90

erős védekező rendszer gyengülő védekező rendszer

védekezés nélkül

védekezéssel
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IRÁN
Irán vagy Perzsia népe országát egykor Arianámnak vagy Eransahrnak hívta. Az Arianám az Irán
szó ősi formája és voltaképpen az árja szó többes száma.

Területének központi részét sivatagos, illetve sztyepp-borította, mocsarakkal, sós tavakkal tarkított 
felföld teszi ki, amelyhez északon a Kaszpi-tenger partján húzódó Elbruz, délnyugaton pedig a 
Zagrosz-hegység láncai kapcsolódnak.

Népességének 28%-a írástudatlan, a lakosságnak csak az 5%-a éli meg a 65. évet. 
Nagy a szegénység, a betegségi és halálozási ráták nagyon magasak.

Ugyanakkor főleg a Kaukázus és a Zagrosz hegység természeti világa csodálatos, jótékony hatású
növényekben nagyon gazdag.

Nem folytatódik rossz helyen az egészségről szóló történet!  Csak a folytatásban olvashatók főszereplője egy Iráni orvos:

Dr. Sohrab Khoshbin

Dr. Sohrab Khoshbin Iránban született. 
és a homeopátia területén. A kanadai egyetem holisztikus egészség tanszékének alapítója Torontóban és a 
York egyetem előadója. A 100 varázslatos, gyógynövény című könyv szerzője. 
Az utóbbi évtizedekben saját klinikáján kamatoztatta innovációs tudását a természetgyógyászat és a 
táplálék-kiegészítőkkel történő terápia terén. Alkotói tevékenységét, egész életét a kutatásnak szenteli.

Doktorátust szerzett a táplálkozás, a kínai gyógymód, a herbológia 

10 évig kereste azokat a gyógynövényeket, amelyeknek kombinációja a legjobb hatással van az emberi szervezete.

26 gyógynövényre esett a választása, olyanokra, melyeknek teljes hatóanyagskálája a legkiválóbb eredményt adja.

15 évig, orvosprofesszorok segítségével sakkozta ki azt az arányt, amely a maximumot hozza ki a végtermékből.

Hogyan lehet védekezni a környezeti ártalmak, testünk megmérgezése illetve a betegségek ellen, 
ha kénytelenek vagyunk ezt a levegőt szívni,ezt a vízet inni, a megszokott táplálékokat fogyasztani?

Megelőzni könnyebb, mint gyógyítani!

Antioxidánsokkal Méregtelenítéssel

Immunomodulátorokkal Sejt generátorokkal

Az élő sejtekben az energia-felszabadító folyamat során természetes 
módon keletkeznek peroxid- és szuperoxid gyökök. Ezeket a sejtek 
a saját antioxidánsaikkal hatástalanítják.  Bizonyos helyzetekben 
(pl. stressz, betegség) a szabad gyökök száma megnő, és a szervezet 
nem képes elegendő antioxidánst termelni. Az idős, beteg 
szervezetben az antioxidánsok hatása, és mennyisége is csökken.

Eredetileg a testünkbe került méreganyagok az anyagcsere folyamatok
során távoznak a szervezetünkből. A méreganyagok kiválasztásában 
nagy szerepet játszanak a veséink, a májunk, a tüdőnk, a beleink és a 
bőrünk is. Abban azonban, hogy öntisztító szervei maradéktalanul el 
tudják látni feladatukat, nagyon gyakran segítségre szorulnak.

Az immunmodulátorok olyan természetes és mesterséges szerek 
és eljárások, melyek a kórosan csökkent immunparamétereket 
többé-kevésbbé normalizálják, de az egészséges immunrendszert 
nem befolyásolják.

Sok olyan természetesen hatóanyag létezik, amelyek a sejteket arra
serkentik, hogy a méreganyagoktól megváljanak, hogy szerkezetük,
állományuk normalizálódjon, helyreálljon.

Dr. Khoshbin 26 gyógynövény segítségével, több évtizedes orvosi és természetgyógyászati tapasztalatai alapján megalkotta azt a 
természetes folyadékot, amely a fent leírtak alapján hatékony segítséget nyújt szervezetünknek a betegségek megelőzésében és a
biológiai egyensúly fenntartásában, az egészség megőrzésében. Ezért találó a jelző: "NÖVÉNYI HARMONIZÁCIÓS TONIKUM"

100% természetes hatóanyag

100% felszívódik

0 - 100 éves korig mindenki  használhatja

Nem minősül gyógyszernek

ALVEO
A világon egyedülálló technológiával a friss növényekből a teljes hatóanyag- 
skálát vonják ki. Nem szárítással, nem roncsolásos technológiával készül, 
így teljesen allergiaanyag mentes.

Nem tartalmaz olyan anyagot, amely tovább mérgezné a szervezetet, így 
minden egyes molekulája teljes egészében hasznosul.

Újszülött csecsemők, terhes anyukák, valamint kortól, nemtül függetlenül 
bárki fogyaszthatja.

Nem lehet túladagolni, nem tartalmaz alkoholt, sportolók is fogyaszthatják, 
mivel nem minősül dopping anyagnak.
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Az ALVEO összetétele:
Aloe Vera - Aloe

 
Adaptogén hatású, harmonizálja 
a szervezet működését.Gyulladás-
csökkentő, béltisztító, antibiotikus, 
gombaölő és  hatású. immunerősítő

Regenerálja a sejtek, szövetek működését.

Knicin keserűanyagot, illóolajat, 
nikotinsavat tartalmaz. 
Étvágygerjesztő, , 
epehajtó hatása kiváló.
Menstruációs vérzés csillapítása.

emésztésjavító

Benedekfű, vagy keserű bogáncs Centella, vagy ázsiai centella 

Az indiaiak szent növénye.
Elsősorban az idegrendszer 
működési zavarát rendezi. 
Megszünteti a fáradékonyságot, 

a depressziót. Mély, nyugodt alvást biztosít. 
Javítja a memóriát. Fokozza a nemi vágyat. 

Gyulladáscsökkentő a légutak, 
húgyutak, emésztőrendszer, a szem, 
a fogíny és a visszerek megbetege-
dései esetén.

, emésztés-
javító, menstruációs zavarokra jó.
Vérnyomáscsökkentő

Cickafark

Kiemelkedően magas a C-vitamin 
tartalma. , 
bél és légúti fertőzésekben jótékony 
hatású, kiváló immunerősítő, 

Húgyúti gyulladásokban

Csipkerózsa, vagy gyepűrózsa

magas vérnyomás kezelésében is beválik.

Glicirrizin hatóanyaga, 150 x 
édesebb a cukornál. 
Nyákoldó, emésztésjavító, víz-
hajtó, vértisztító. Gyomor-bél, 
emésztőszervi 

 bevált.
fekélyek 

gyógyítására

Édesgyökér

Anetoltartalmú illóolaja és más 
hatóanyagai révén szélhajtó, 

, görcsoldó, 
féregűző, nyákoldó. 
Ízjavító, fűszerként is használható.

emésztésjavító

Édeskömény

Illóolaját, csersavtartalmát 
étvágyjavítóként és emésztési 
betegségek kezelésére használ-
ják. , 
a pangást. 

Megszünteti a puffadást

Fahéj, vagy ceyloni fahéj 

Jelentősen növeli a Yangot, melegít, feltölt.

Hatóanyagai fokozzák a szövetek 
vérellátását, , 
fokozzák a keringést. Csökkenti 
az érelmeszesedés tüneteit, a 
fejfájást, a fülzúgást és a szédülést.  

tágítják az ereket

Ginkgo, vagy páfrányfenyő 

Javítja a szív és az agy vérellátását.

Ginzenozid tartalmánál fogva ez a 
„királyi gyógynövény”: panax, a 
mindent gyógyító. Erős Yang hatású, 
erősít, feltölt. Idegerősítő, fokozza az 
agyműködést. Gyulladáscsökkentő, 
immunstimuláns. 

Ginzeng

Hatóanyagai révén elsősorban 
, csökkenti a stresszt, 

szorongáscsökkentő hatása van. 
Gyulladáscsökkentő, görcsoldó 
hatása is jelentős.

idegnyugtató

Golgotavirág

Hólyagmoszat, vagy barna alga

37-féle ásványi anyagot, nyom-
elemet tartalmaz. A szervezet 
sav-bázis háztartását szabályozza, 
lúgosít. Krómtartalma csökkenti 
a vércukorszintet. 

Serkenti a  működését.pajzsmirigy

Gazdag ásványi anyag kincse 
látja el, tölti fel a szervezetet. 

Ír moszat, vagy vörös alga 

Elsősorban a kiválasztó szerveket, a vesét és 
a beleket stimulálja.

Kakukkfű

Cimoltartalmú illóolaja légúti és 
bélrendszeri gyulladásokban, 
szénanátha estén használható. 
Köhögéscsillapító hatású, 

 is terápiás asztmás rohamban
értékű. Kiváló ízületi panaszok esetén is.

Ízanyagai miatt emésztésjavító, 
fűszerként is használható, 

, szélhajtó, puffadás 
ellenes szer. Javítja a szívműködést, 
köhögéscsillapító hatása is van.

gyomorerősítő

Kardamom
Gyulladáscsökkentő izületi 
fájdalmakban, szabályozza, 
csökkenti a vércukorszintet. 
Immunstimuláns hatása révén 

 hatása van, daganatmegelőző

Réti, vagy vörös here 

jó tüdő-, vese-, máj- és bőrgyulladások esetén.

Illóolaja , stressz-
oldó hatású, de görcsoldó, 
emésztésjavító hatása is jelentős. 
Illatszerként is felhasználják.

idegnyugtató

Levendula

Remek máj- és vértisztító. 
Szabályozza sav-lúg háztartást. 
Magas klorofill tartalma segíti a 

 szövetek oxigénellátását,

Lucerna

emésztésjavító, csökkenti a puffadást, javítja 
a tápanyagok felszívódását. Méregtelenítő. 

Termése különösen gazdag 
vitaminokban, ásványi anyagok-
ban, flavonoidokban. 
Elsősorban  
hatása miatt értékes.

vízhajtó, vértisztító

Kései meggy
 

Kapszaicin, valamint gazdag 
vitamin és ásványi anyag tartalma 
révén kiválóan fokozza a 
koszorúér- és , 
jól használható ízületi 
gyulladások esetén is. 

hajszálérkeringést

Cserjés paprika

Koffein, guaranin, szaponin, stb. 
tartalmánál fogva élénkít, hasonló 
élvezeti értéke van, mint a kávénak. 
Csökkenti, megszünteti a migrénes 

Paullinia cupana

fejfájást, de kiváló hasmenés esetén is. 

Glikozidái fokozzák a vese- és 
szívműködést, így méregtelenítő 
hatása van. Kiüríti a vizenyőket, 
fokozza szívizom tónusát, 
csökkenti a vérnyomást. 

Salamonpecsét

Élénkít, , hangulatjavító.fokozza az erőnlétet

 
Enyhe hashajtó hatása van, máj-
betegségekben is alkalmazható, 
immunrendszeri stimulációra 
alkalmas  és 
daganatos betegségekben is.

allergiás

Sédkender

Glikozidái révén elsősorban 
étvágy- és emésztésjavító hatását 
írták le, segíti az epekiválasztást, 
csökkenti a bélrenyheséget, a 
puffadást. Tisztítja a veséket.

Sárga tárnics vagy epefű

Kovasav tartalma, keserűanyagai 
révén elsősorban  vese-
tisztító hatású, kihajtja a szervezet-
ből a felesleges vizet, így 
használható narancsbőr esetén is. 

vízhajtó,

Téli zsurló

Erősítő hatású , 
kimerültség esetén, 
kiegyensúlyozó hatása van 
keringési és vérnyomás-
problémák esetén.

fáradtság

Szibériai ginzeng

ÍZESÍTŐANYAGOK:

grape mint

gyulladásgátló,
emésztésjavító hatású, 

nyugtatja az 
idegrendszert

csökkenti a koleszte-
rinszintet,

daganatmegelőző 
hatása van
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JÓTÉKONY  HATÁSOK

1. Méregtelenítés

A toxikus anyagok bejutnak a szervezetbe, s mivel nem tudnak teljesen
kiürülni, a sejtek elraktározzák azokat. A sejtek rendellenesen működnek.

Mérgek jelenléte: ételekben
vízben

elektromágneses sugárzás
levegőben

A stressz fokozza a méreganyagok felhalmozódását.

A méreganyagok nagy része a vastagbél falára rakódik le!

JÓTÉKONY  HATÁSA

Kitisztítja a vastagbél falát, eltávolítja a lerakódott toxikus anyagokat.

Megtisztítja a sejtfalakt, normál szintre állítja a mágneses teret.

A méreganyagok a szervezetből a leghatékonyabban sok folyadék fogyasztása mellett tudnak távozni!

FIGYELEM!

A méregtelenítés folyamán átmenetileg felerősödhetnek a szervezet reakciói, amely kellemetlen jelenségekkel is 
járhatnak. Ne ijedjünk meg, és ne hagyjuk abba az ALVEO fogyasztását,

a tünetek általában néhány napon belül megszűnnek!

A tisztulás tipikus jelei:

Sötétebb és gyakoribb vizelet, bűzösebb széklet

Erős izzadásKiütések (főleg kevés folyadékbevitel esetén)

Viszketés (azoknál gyakoribb, akik sok gyógyszert szed(t)nek)

Átmeneti fejfájás, szédülés

Arcüregben  fokozottabb váladékozás, elsősorban gyermekeknél Szem bedagadása, fül folyás

Erős köhögés főként dohányosoknál, asztmásoknál

Amennyiben a fenti tünetek hosszabb távon fennállnak, feltétlenül forduljon tanácsért szponzorához, kereskedőjéhez!

A méregtelenítési tünetek időszakonként újból előjöhetnek, de összességében egyre kevesebb kellemetlenséget okoznak.

TIPP:

Az ALVEO eredményes hatást fejt ki azoknál is, 

akik munkájuk során az átlagosnál több 

méreggel kerülnek kapcsolatba. 

Pl. festők, vegyi anyaggal foglalkozók esetében.

! Az ALVEO hatékony segítséget nyújt a szervezet 

elsavasodásával szemben, többek között 

túlzott dohányzás, sok kávé, szénsavas üdítő 

és cukor fogyasztás estén.

!

6.
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2. Neurológiai hatások

3. A szervezet hasznos anyagokkal történő feltöltése

4. Az idegrendszer tonizálása, a vitalitás erősítése

A rendszeres Alveo fogyasztás hatására jeleket kapunk a szervezetünktől azokról a 
helyekről, ahol valamilyen probléma lehet, ahol betegség gócok alakulhatnak ki, 
amely területeken érzékenyebbek lehetünk.

A szervezet üzenetei valamilyen gyengébb vagy erősebb fájdalom formájában jelentkeznek

Törések, zúzódások, operációs hegek helyén, vagy a gyulladásokra érzékeny helyeken

Vese fájdalom vesekövek esetén. (A kövek a fájdalomérzettel együtt távozhatnak)

Máj vagy hasnyálmirigy fájdalom a méregtelenülés jeleként

Ízületi fájdalmak mozgásszervi problémák esetén  stb.

Fontos! Ezeket a rövid időszakig tartó fájdalmakat el kell viselni, miközben az Alveo fogyasztást nem szabad abbahagyani!

A kellemetlen reakciók után a szervezet visszaáll a normális eredeti működésre!

A fájdalom tünetek általában  a nagyobb problémával küszködő szervek esetében jön hamarabb és intenzívebben elő, 
majd szépen sorban végigmegy az egészségesebb területeken. 

például:

Egy mérőedény Alveo-ban számtalan mikro és makro elem van, tartalmaz 
szabadgyököket és mind a 22 féle aminosavat megtalálhatjuk benne.

Az aminosavak fehérjeépítő szerepet látnak el, enzimek termelésében 
játszanak  szerepet, egészségépítő tégláknak tekinthetjük azokat!

Az Alveo fogyasztása együtt jár a pozitív gondolkodással. Tapasztalat, hogy az Alveo fogyasztók nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak!

Alvászavarok megszüntetése már a szedés utáni 3. naptól jelentkezik! 
Általában ez az első bizonyíték a szervezet harmonizálására!

Rövidebb és mégis pihentetőbb alvást biztosít a tonikum!

A megfelelő alvás erősíti az Alveo hatását, hiszen a teljesértékű pihenés alatt 
a szervezet regenerálódása sokkal hatékonyabb.

Pszichés betegségek, ingerlékenység, fáradékonyság esetén, illetve depresszió és feszültségek oldására kimondottan ajánlott.

Kiválóan használható hiperaktív gyermekek kiegyensúlyozottá tételére, 
valamint jótékony hatással bír  felnőtt korban a járművezetés közben.

TIPP:
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Alkoholos állapotban gyorsabb kijózanodást biztosít, illetve eltüntetni a másnaposság tüneteit!

7.
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5. Immunrendszer újraépítése

Születésünkkor egy tökéletes belső doktor tevékenykedik bennünk. Az immunrendszer a kor előrehaladtával gyengül.

Alveo

Ezt az öngyógyító rendszert az Alveo gyógynövényeiben található mikro és makro elemek segítségével újra tudjuk építeni!

Kiváló gyógyító hatást biztosít gyermek 
és felnőttkori pollenallergia esetén!

6. Keringési betegségek gyógyítása

Az allergiás tünetek általában három hónapon belül megszűnnek. Az Alveo
fogyasztását célszerű jóval a pollen szezon előtt (januártól) elkezdeni!

A lengyel sportorvos
szövetség ajánlásával!

A lengyel kardiológus
szövetség ajánlásával!

Vérnyomás szabályozás

Szívizomzat karbantartása

MIÉRT?
40 éves kor fölött a Q10 coenzim termelése a májban lecsökken. Az Alveo hatására a Q10 szintje 
emelkedik a szervezetben. Ez egyrészt a máj regeneráló képességét növeli, másrészt pedig a sejtek 
oxigénellátása emelkedik. Ez hat ki jótékonyan a szívizomzatra, az erek falainak tökéletes működésére.

Erek működésének rendbetétele

Migrénes tünetek  megszüntetése

Az Alveo a sejtek oxigénellátásának javításával növeli az izmok
mennyiségét, teljasítőképességét. Nem minősül doppingszernek!

Sportolóknak ajánlott!

A  ízesítést elsősorban gyermekeknek ajánljuk. A gyümölcs kivonat miatt jótékony hatása van daganatos betegségek esetén.GRAPE

A  ízesítést feltétlenül ajánljuk cukorbetegeknek. Ezen felül jótékonyan hatr emésztőrendszeri tünetekre, valamint nyugtató hatású.MINT

Az immunrendszer erősítése miatt jó hatással van bőrbetegségek, gombásodások esetén is.

40 ml

Az adagolás testsúly szerint történjen! 10 kilogrammonként  4 ml Alveo
függetlenül attól, hogy gyermekről vagy felnőttről van szó.

Induló adag napi két alkalommal, a tünetek enyhülése után elegendő napi egy adag
A reggeli adag tisztítja és vitalizálja a szervezetet, az esti adag a pihenő szervezetet gyógyítja.

Az eddig szedett gyógyszereket a fogyasztás megkezdésekor NE hagyjuk abba, csak a tünetek megszűnése után, orvossal történő egyeztetéssel.

Reggel: evés előtt fél órával Este: evés után két órával, lefekvés előtt fél órával

~ 100 kg

Felbontás után hűtőben tárolandó!

8.
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MIÉRT  LETTEM  ALVEO  FOGYASZTÓ?
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50 éves vagyok. Alapvetően egészségesnek tartottam magam. A szokásos gyermekbetegségeken 
kívül sosem volt komolyabb bajom. Igaz egy örökletes visszérprobléma miatt 23 évesen 
megoperálták a bal lábam, de a panaszok utána elmúltak. Az átlagosnál érzékenyebb 
lelkivilágúnak tartom magam, és ez a kamasz koromban okozott egy-két kellemetlen tünetet, 
akkor azt mondták, vegetatív labilitás. Az utóbbi időszakban pedig emésztési gondjaim adódtak, 
négy éve megműtöttek, kivették az epémet.

Érdekes, hogy amikor más emberekkel beszélgetek, akkor hasonlót tapasztalok, mint amit fent leírtam. Egészségesnek tartja magát a 
beszélgetőpartnerem, de utána hamar kiderül, hogy sok apróság megzavarja az életét, a betegség tünetei már ott lappangnak testében.

Íme egy arckép rólam, amely 2001-ben készült az első digitális fényképezőgépemmel. 
A képet elnézegetve meg kell állapítanom, hogy milyen rosszul nézek ki. Karikásak a szemeim, 
nincs élet az arcomon, mintha fel lennék puffadva. S mindez 41 évesen, a legszebb férfikorban.

A következő néhány évben próbálkoztam. Átestem egy lébőjtkúrán, így fogytam le 14 kilót, és 
kiadtam a vizsgálatokra, gyógyszerekre és az orvosi felügyeletre egy hónap alatt 120 ezer forintot. Egy év után 
visszahíztam 105 kilóra, pedig közben rendszeres túrázó lettem. Az epeműtétem előtt is elköltöttem 80 ezer 
forintot az orvosokra és természetgyógyászokra. S bár a műtét után epegörcsöm többet nem volt, az emésztési 
problémáim, főként a gyomorégés megmaradt, Igazából akkor ijedtem meg, amikor az orvosom közölte, hogy 
magas a cukrom. A 7-es fölötti érték, az emelkedő vérnyomásom  jó vészjelző lett, mert ismét kivizsgáltattam 
magam, megint nem kevés összegért, de semmilyen konkrét betegséget, elváltozást nem állapítottak meg. 
Pedig én éreztem, hogy valami nagyon nem stimmel ott legbelül.

sok mindennel 

2008 márciusában ismertetett meg Péter barátom az Alveóval. Az ismeretlenségnek 
azonnal varázsa lett, sosem hallottam még e készítményről, de el kezdtem fogyasztani. 
Mielőtt leírnám egyéves tapasztalatomat, nézd meg ezt a két képet! Az első 2008 májusában 
készült, itt még 108 kiló voltam. A második 2010 nyarán, ahol már csak 99 kiló voltam.

No persze az öregedést nem lehet letagadni, de láthatod Te is, hogy az arcomon újra ÉLET VAN! 
A szemeim kipihentek és mosolyognak, a tekintetem nyugodtságot tükröz. Arról nem beszélve, 
hogy az eddigi orvosi kiadásaim töredékéért tudtam ilyenné válni. 
Kérem olvasd el mi változott meg bennem!

Életem egyik boldog pillanata! 
Közös fénykép Sohrab Khoshbin professzorral az Alveo feltalálójával. 

Az Alveo fogyasztását minden kedves barátomnak és ma még 
ismeretlen leendő ismerősömnek a legjobb szívvel tudom ajánlani!
További információ, tanácsadás és segítségnyújtás, illetve az Alveo megvásárlása:

06-20-330-6110 info@alveonet.hu www.alveonet.hu Pető Attila

Az elmúlt időben elkerült a nátha, az influenza. Régebben sokat köhécseltem, egy-egy megfázás 
után sokszor hetekig. Most nincsenek ilyen tüneteim. 

A vérnyomásom stabilizálódott. A reggeli 140/90-es érték úgy gondolom, hogy elfogadható. 
Napközben, munka közben 125/85-ös értékeket mérek 80-as pulzusszám mellett. Ennek is köszönhető, 
hogy kevésbé fáradok. A túrázások alkalmával a túratársaim is többször rámcsodálkoznak, hiszen a 
legtöbbször én érek fel elsőként a meredek hegyoldalakon a csúcsra.

Amíg a táplálkozási szokásaimon nem változtattam a cukorszintem 6.2-es átlagot mutatott. 
Ahogy viszont tudatosan kevesebbet ettem és több zöldséget, rostos anyagot fogyasztottam hamar
lefogytam jó pár kilót, az éhgyomorra mért cukorszintem rendszereen 5 alá esett! 
Ezzel együtt megszűnt a gyomorégésem.

Mint már említettem, frissebb vagyok, érzem hogy az izmaim több terhelést képesek elviselni. Az ízületeim ritkábban  fájnak.

Jóval nyugodtabban élek. Kevésbé bosszankodom, és azt vettem észre, hogy a szellemi koncentráló képességem is nagyobb 
lett. Tele vagyok alkotókedvvel, sok új célt fogalmaztam meg magamban további életemmel kapcsolatban.

Kiválóan alszom! Talán ez a legtöbb, amit az Alveótol kaphattam! Nem ijedek fel álmomból, 

ilyen többször előfordult régebben. Napi 6 órai igen mély alvással teljesen kipihenem magam!

KÖSZÖNÖM ALVEO!

Az elmúlt időszakban többször megsérültem. Mélyen elvágtam az ujjamat késsel, leforráztam 
a lábam. A sebeim szinte pillanatok alatt összefortak! A fogínyem sem vérzik már, mint régen.


