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Link do produktu: https://www.butikzdrowia.pl/narine-uzdrawiajacy-probiotyk-5-saszetek-p-139.html

NARINE - uzdrawiający probiotyk 5
saszetek
Cena

38,50 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Vitaway LLC - Armenia

Opis produktu
Obejrzyj filmy (o ile są jeszcze dostępne): https://youtu.be/Y6n0RgA9sqs

UZDRAWIAJĄCE BAKTERIE które odnawiają i aktywizują
odporność.
Odkrycie to jest o tyle niezwykłe, że praktycznie ODNAWIA i
UZDRAWIA człowieka!
Zakwaska do przygotowania Zsiadłego mleka Narine w domu lub do spożycia
bezpośrednio z wodą

Skład: Jedno opakowanie zawiera 1 jednostkę suchego fermentu w celu przygotowania 1 litra zsiadłego mleka Narine z 1 litra
mleka.
WŁAŚCIWOŚCI:
Sfermentowany napój mleczny "Narine" to fermentowany produkt mleczny, który jest mlekiem poddanym fermentacji z
użyciem bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus acidophilus szczep n.v. EP 317/402 Narine. W wyniku fermentacji mlekowej
dochodzi do zmiany (rozszczepienia na mniejsze łańcuchy) białek mleka, dzięki czemu produkt jest lepiej przyswajany przez
ludzkie ciało niż mleko.
Sposób przygotowania :
1. Ważnym warunkiem przygotowania produktu wysokiej jakości są czyste naczynia. Wszystkie naczynia do przygotowania
jogurtu, musisz wyparzyć w gorącej wodzie lub w piekarniku.
2. 1L. mleka gotować przez kilka minut i schłodzić do 38-42°C.
3. Rozpuść zawartość jednej saszetki w 50 ml ciepłej wody lub mleka (34-35°C) i dodaj do pozostałego mleka. Dobrze
wymieszaj.
4. Rozlać do pojemników w celu dojrzewania:
4а. Użyj jogurtownicy. Wlać gotowy produkt do pojemników na jogurt i pozostawić włączone na minimum 12 godzin. Po tym
czasie sprawdź czy konsystencja się zmieniła, jeżeli tak to wymij i wstaw do lodówki. Produkt będzie gotowy po schłodzeniu.
lub:
4b. Umieścić mieszaninę mleka z zaczynem w szklanym słoju (1 litr) i zapewnić stałą temperaturę 38-42°C (owinięte w
ręcznik, koc itp.). Czas przebywania wynosi powyżej 12 godzin. Po tym czasie sprawdź czy konsystencja się zmieniła, jeżeli tak
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to wymij i wstaw do lodówki. Produkt będzie gotowy po schłodzeniu.
Każdą zakwaskę można po prostu rozpuścić w wodzie i spożyć bezpośrednio doustnie.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA:
Zakwaska powinna być przechowywana w suchym, ciemnym miejscu w temperaturze nie wyższej niż + 8°C, do 2 tygodni w
temperaturze do + 30°C Okres przydatności do zużycia: 2 lata

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Probiotyk "Narine" jest wytwarzany przy użyciu czystej kultury bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus, szczep nv Ер 317/402,
wyróżniony przez profesora L.А. Erzinkian w 1964 roku. Produkt nosi imię wnuczki profesora Narine. Długoterminowe badania
wykazały, że szczep jest hodowlą probiotyczną i różni się od innych kultur bakterii acidofilnych pod względem właściwości
kulturowych i morfofizjologicznych. Nowoczesne technologie farmaceutyczne pozwoliły na przeprowadzenie procesu liofilizacji
żywej kultury bakteryjnej i otrzymanie żywych bakterii "Narine".
Szczep użyty do produkcji probiotyku Narine jest nabywany w depozycie Centrum Drobnoustrojowego Akademii Nauk
Republiki Armenii i jest okresowo oczyszczany z możliwych mutacji we Włoszech, przy użyciu nowoczesnego sprzętu
technologicznego.
"Narine" ma wysoką aktywność kolonijną w przewodzie żołądkowo-jelitowym i złożone działanie przeciwzapalne, aktywuje
proces oczyszczania organizmu, neutralizuje toksyny i skutki uboczne żywności i substancji leczniczych, antybiotyków, ma
wysoką zdolność wytwarzania witamin, syntetyzuje do 70% witamin w organizmie, jest odporny na antybiotyki, chemoterapia i
antyseptyczne leki, wysoka aktywność przeciwdrobnoustrojowa i enzymatyczna wobec patogennych i oportunistycznych
mikroorganizmów.
"Narine" stymuluje produkcję własnego interferonu, który odgrywa decydującą rolę w ochronie antywirusowej i
przeciwnowotworowej, przywraca system odpornościowy organizmu, produkuje znaczną liczbę nieszkodliwych, ale silnych
antybiotyków w organizmie, w połączeniu z dowolnymi preparatami medycznymi i produktami spożywczymi, uwalnia enzymy,
które promują kompletne trawienie białek, tłuszczów i węglowodanów oraz asymilacja pierwiastków śladowych, produkuje
niezbędne aminokwasy, przywraca metabolizm, zwiększa zawartość hemoglobiny we krwi.
W wyniku licznych badań klinicznych ujawniono wysoką skuteczność preparatu „Narine” w profilaktyce dysbakteriozy jelitowej
i antybiotykoterapii. Zastosowanie tej metody jest patogenetycznie uzasadnione ze względu na wysoką antagonistyczną
aktywność preparatu "Narine" w stosunku do warunkowo patogennej mikroflory jelitowej.

Lactobacillus, szczep nv Ер 317/402 Narine normalizuje mikroflorę jelitową, przywraca florę beztlenową (pałeczki kwasu
mlekowego i bifidobakterie) w krótszym czasie, zwiększa aktywność normalnej Escherichia coli i potencjał antyoksydacyjny
organizmu, pomaga obniżyć poziom cholesterolu.
"Narine" jest wysoce skuteczny w kompleksowym leczeniu wątroby, nerek, trzustki, chorób krwiotwórczych (niedokrwistość),
alergicznych zmian skórnych (skazy, neurodermitów, łuszczycy, egzemy), narządów oddechowych (astma, zapalenie oskrzeli,
zapalenie płuc), układu moczowo-płciowego (zapalenie gruczołu krokowego, menopauza choroby ginekologiczne), narządy
ENT (zapalenie zatok, zapalenie migdałków, zapalenie ucha środkowego), zapalenie gruczołu mlekowego, cukrzyca,
parodontoza, jakiekolwiek ropne i zakaźne zapalenie. "Narine" działa jak naturalny antybiotyk. Jest stosowany w praktyce
chirurgicznej jako wsparcie leczenia ropienia pooperacyjnego, wszelkich ran, oparzeń, czyraków, infekcji pępowinowych u
noworodków. . Badania porównawcze wykazały, że pod względem szerokości i różnorodności "Narine" nie ma precedensu dla
uznania preparatów o pochodzeniu bakteryjnym. "Narine" jest również z powodzeniem stosowany w kosmetologii.
"Narine" produkowany jest w 3 formach: tabletki, kapsułki i proszek
"Narine" w proszku może być używany do przygotowania kwaśnego mleka w domu.

Probiotyk "NARINE" w 2009 roku otrzymał II Medal Honoru. Miecznikow "Za przyczynianie się do wzmocnienia zdrowia
narodu" i Dyplom Europejskiego AEN P. Erlicha "Zdrowie jest najlepszym dobrem"."Narine" jest również częścią rosyjskiego
programu "Healthy Nutrition - Health of the Nation".
Pytanie:
Jak stosować probiotyk Narine w proszku ?
Odpowiedź:
NARINE proszek Zsiadłe Mleko może być stosowany nie tylko jako zaczyn , może być stosowany jako probiotyk w postaci
proszku (do płukania, do inhalacji, w przypadkach, gdy osoba nie może połykać kapsułek lub tabletek).
Proszek można dodawać do soków, wody, ciepłych zup itp. Zwłaszcza, gdy dzieci odmawiają picia kapsułek.
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W szpitalach, szczególnie na oddziale intensywnej terapii, gdy otrzymuje się sondę żywieniową. Wymieszaj miksturę i daj
sondę pacjentowi wraz z pokarmem.
Dawkowanie zgodne z instrukcją przy kapsułkach, saszetka zawiera tyle probiotyku co 10 kapsułek, czyli dla dorosłego na 1
dzień maksymalna dawka.
Pytanie:
Czy można zakwaskę Narine zsiadłe mleko rozmnażać ?
Odpowiedź:
Można to robić jednak po pierwszym namnożeniu wyjdzie nam inny produkt w smaku i konsystencji a po kolejnym będzie
zupełnie inny smak i konsystencja, a w związku z tym również i właściwości. Można próbować jak się sami przekonacie
zobaczycie różnicę. Żaden z producentów jogurtów nie namnaża ich, tylko za każdym razem daje nowe zakwaski. Powodzenia.
GINEKOLOGIA - DOPOCHWOWE STOSOWANIE0
Pytanie: Czy probiotyk Narine można stosować dopochwowo i jak to robić, w przypadku nawracających stanów zapalnych ?
Odpowiedź:
W przypadku dysfunkcji dopochwowych: można kupić aplikatory dopochwowe i stosować kapsułki (przyjmować kapsułki do
pochwy, dwie kapsułki dziennie- proszek rozmieszany z małą ilością płynu), lub możesz kupić proszek NARINE Zsiadłe Mleko,
jedno opakowanie rozpuścić w wodzie 50-100 ml i nasączać tampony , zmieniać 2-3 razy dziennie.
WZDĘCIA, PROBLEMY JELITOWE
Pytanie:
Co najlepiej stosować; tabletki czy kapsułki w przypadku częstych problemów z jelitami (wzdęcia,)
Odpowiedź:
By usunąć wzdęcia, lepiej zacząć od zastosowania kapsułek Narine (zgodnie z instrukcją), nie krócej niż dwa tygodnie,
dawkowanie wg instrukcji- dorośli do 9 kapsułek /dzień.
Jeśli istnieje dynamika poprawy, ale uważasz ją za niewystarczającą, możesz kontynuować przez kolejne 2 tygodnie.
To jest pierwszy etap. Aby całkowicie pozbyć się tej dolegliwości, musimy wprowadzić NARIMAKS PLUS (również wg instrukcjidorośli do 9 kapsułek /dzień, przez co najmniej dwa tygodnie). Zaleca się powtórzyć tę procedurę w ciągu roku 2 lub 3 razy
koniecznie (są to warunki pracy, ekologia, warunki życia).
CZYM SIĘ RÓŻNIĄ I JAK DAWKOWAĆ?
Pytanie:
Czym różnią się od siebie Narine kapsułki, tabletki a Narimax Plus oraz Forte?
Odpowiedź:
Kapsułki służą do wsparcia funkcjonowania jelit, tabletki żołądka (są to produkty zawierające 1 probiotyk Narine w takiej samej
dawce pomimo różnicy wagi - 150 i 500), Narimax Plus jest polecany do wprowadzenia w celu uzupełnienie suplementacji
samym Narine, po kilku tygodniach stosowania Narine ( zawiera potrzebne szczepy probiotyczne, zalecany po suplementacji
Narine czystym), Narimax Forte w przypadku widocznych nie strawionych części pożywienia w kale. Suplementacja dla
dorosłych od 1 szt do 9 szt/ dzień na 20 minut przed posiłkiem. Dzieci przyjmują zgodnie z zaleceniami na ulotce będącej w
opakowaniu oraz na stronie pod każdym produktem. Zapobiegawczo wprowadzamy po 1 szt/ dzień i jeśli brak oczekiwanych
efektów zwiększamy dawkę. Jest też dostępny proszek Narine w saszetkach - jest to Narine Zsiadłe Mleko- proszek służy do
przygotowywania zsiadłego mleka oraz przy wszelkiego rodzaju infekcjach górnych dróg oddechowych, zapaleniach sutka,
niegojących się ranach ( mieszamy z wodą smarujemy, używamy tamponów itp) oraz do wykonywania lewatywy( mieszamy z
małą ilością wody aby nie spowodować wypróżnienia) oraz irygacji
pochwy https://www.narine.pl/pl/i/Poloznictwo-i-ginekologia/28. Więcej informacji jak stosować u dzieci i dorosłych
na https://www.narine.pl/pl/i/Narine-dzieciom/29 .
CHOROBA LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA
Pytanie:
Jaki probiotyk stosować w chorobie Leśniowskiego-Crohna ?
Odpowiedź:
Polecamy stosowanie Narimax Forte, jest to doskonały probiotyk dla podrażnionych jelit. Dawkowanie zgodnie z instrukcją,
dorośli 2-3 kapsułki 3 razy dziennie na 20 minut przed jedzeniem.
AUTYZM
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Pytanie:
Cześć, chciałbym zamówić Narine dla mojego syna z autyzmem. Czy macie jakieś doświadczenie takiego zaburzenia?
Jaki probiotyk należy stosować u dziecka z autyzmem?
Odpowiedź:
Niestety nie mamy takiego doświadczenia.
Ale radzimy wprowadzić Zsiadłe Mleko Narine do diety dziecka. I zapobiegawczo dawkę Narimax Forte.
Poprawa przepuszczalności jelitowej człowieka poprawia odżywianie mózgu. Ponadto Narine uruchamia system
autoregulacyjny w ciele. Być może niektóre efekty synergiczne. Proszę próbować. W każdym razie nie będzie gorzej.
INWESTUJ W SWOJE ZDROWIE A NIE W MEDYCYNĘ!
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