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Doświadczenia lekarzy w stosowaniu preparatów VISION 
 

Dr Bogusław Dembiński 
 
Lekarzem jestem od ponad 20 lat, a od dwóch lat zajmuję się preparatami 
VISION. Całe życie chciałem ludzi leczyć i ich leczyłem. A okazuje się, że dzięki 
preparatom VISION można ludzi nie leczyć, a wyleczyć. To jest ładna różnica- 
przejście z etapu leczenia do wyleczenia! 
Moja pasja tymi preparatami zaczęła się od przypadku dziecka, które przyszło 

na badania aparatem OBERON, od wielu miesięcy katowane antybiotykami. Co 
dwa tygodnie antybiotyk za antybiotykiem, bez żadnych efektów poprawy. 
Matka przestała pracować, aby się nim opiekować. I okazało się, że wystarczył 
miesiąc podawania preparatów Mega i Lifepack Junior, aby nastąpił masywny 
wzrost odporności do tego stopnia, że do dnia dzisiejszego dziecko nie 
choruje. Dzisiaj te preparaty znam bardzo dobrze i o każdym mogę 
powiedzieć, że jest znakomity, Nie ma preparatów chybionych. Ich nie trzeba 
reklamować, bo reklamują się same. Przez swoje sukcesy same świadcząc o 
sobie. Przykłady ich działania można by mnożyć. W czerwcu, ubiegłego roku 
zgłosiła się do mnie pacjentka, młoda kobieta. Miała mieć wycięcie macicy i 
przydatków z powodu olbrzymiej mięśniakowatości. 
Z preparatów VISION otrzymywała Medisoyę, Detox, Nutrimax. Podstawowe 
preparaty: Detox i Nutrimax wspaniale działają we wszelkich mięśniakach, 
polipach, w chorobach narządu rodnego u kobiet. Zabieg operacyjny już nie 
był potrzebny, bo pacjentka wyzdrowiała. Preparaty są kapitalne, ale trzeba je 
rzeczywiście stosować. Jeżeli komuś zależy na zdrowiu, to niech zastosuje się 
do pewnego rygoru. Jeżeli jest powiedziane, że dwa razy dziennie i przed 
jedzeniem - to tak trzeba brać, bo inaczej traci się moc terapeutyczną. Każdy 
lek, który wprowadzamy do organizmu ma swoje dawki terapeutyczne lub 
lecznicze. Jeżeli dawki te są na stałym poziomie, uzyskujemy kapitalny efekt 
leczniczy. Jeżeli dawki ulegają wahaniu, zmienia się ich poziom we krwi, to 
niema właściwego oddźwięku, komórki źle na to reagują. W większości źle się 
odżywiamy. Nasza dieta jest uproszczona, monotonna, brak w niej witamin i 
mikroelementów. Jemy różne bezwartościowe „cuda". Nie znam człowieka, 

który by właściwie się odżywiał. Z niepełnowartościowym pożywieniem do 
organizmu dostają się toksyny. W części są wydalane przez układ wydalniczy. 
Jednak część z nich pozostaje. Różne są obliczenia. Przyjmuje się, że w 
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każdym z nas jest około kilograma różnych niepotrzebnych elementów 

przemiany materii, pozostałości leków, itp. Mówimy tu o mikroskali, o 
elementach niewidocznych dla oka w przestrzeniach międzykomórkowych. To 
może być przyczyną wielu chorób. 
Preparaty VISION świetnie oczyszczają ciało. Po zastosowaniu Detox¬u, 
Nutrimax-u, czy Cupers-u nagle okazuje się, że nie ma, co leczyć. Bo organy 
po takim wyczyszczeniu dobrze funkcjonują i wracają do siebie. Są to tego 
typu preparaty, które trzeba i należy stosować niezależnie od choroby, również 
przez osoby zdrowe. W każdej komórce naszego ciała ciągle powstają wolne 
rodniki, które są przyczyną starzenia się oraz wielu chorób. Nawet jeśli kogoś 
uda się wyleczyć, to powinien w dalszym ciągu, już będąc zdrowym zażywać 

te preparaty profilaktycznie. Nie musi to być sześć preparatów jednocześnie. 
Wystarczy jeden, dwa. Każdy z preparatów jest świetnym wyłapywaczem 
wolnych rodników z głównym wskazaniem na Antiox. 
Pacjenci pytają mnie, dlaczego akurat VISION? Przecież są inne preparaty, 
apteki są nimi wypełnione. Często są nawet o wiele tańsze. Wtedy 
odpowiadam - mamy na świecie różne rzeczy, mamy samochody. Mamy 
samochody o nazwie Trabant i mamy Mercedesy. I to jeździ i to jeździ. Tyle, 
że jeden przejeżdża 5 tysięcy kilometrów, a drugi 100 tysięcy bez awarii. Tak 
samo jest z lekami. Apteki są wypełnione różnorodnymi preparatami. Co 
chwilę o nich słyszymy w reklamach, ale one właściwie nie działają. Natomiast 
preparaty firmy VISION są tak skonstruowane, tak dobrane ich parametry, że 
rzeczywiście wnikają, aż do wnętrza komórki i naprawiają, to co trzeba. 
Preparaty VISION można mieszać, można zapisywać w różnych grupach. 
Bardzo dobrze działają pojedynczo - ale trzy preparaty podane jednocześnie 

działają znakomicie. Uzyskuje się o wiele większy efekt terapeutyczny, jeśli 
stosuje się takie zestawy jak np. Detox, Antiox, Pax lub Detox, Antiox, 
Nutrimax czy Antiox, Sveltfrom, Chromvital. Można ustawiać w różnych 
konfiguracjach, układach te preparaty i zawsze się trafi. Istotną rzeczą przy 
doborze preparatów jest istnienie u pacjenta choroby nadciśnieniowej, lub 
obniżonego ciśnienia, bo niektóre preparaty mogą obniżać ciśnienie, a inne 
podwyższać. Nie można o tym zapominać, bo można niechcący zaszkodzić. 
Jeszcze o ciekawym przykładzie. Młoda 21-letnia dziewczyna leczona przez 
znakomitych lekarzy przez 4 lata. Po jedzeniu zasypiała, a właściwie traciła 
przytomność. Powstawały u niej stany obniżonego poziomu glukozy we krwi. Z 

tego powodu poza domem nie mogła nic jeść, a nawet napić się. Zaczęła 
chudnąć. Lekarze przeprowadzili szereg badań, których wyniki były bardzo 
dobre, a choroba postępowała. Gdy przyszła do mnie miała już problemy 
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emocjonalne. W związku, z czym podałem jej Passilat. Taki lek, który 

właściwie każdy w ciemno powinien brać. Czy z chorobą serca, czy z 
zaburzeniem krążenia, czy z nerwicą. Zastosowanie na początek samego 
Passilat-u w ciągu 2 tygodni doprowadziło dziewczynę do zdrowia. Dzisiaj 
przychodząc na wizytę kontrolną ostentacyjnie je kanapkę, mówiąc, że 
wszystko jest porządku i żałuje, że nie trafiła na te preparaty wcześniej. To są 
fakty, które sprawiają, że chce się być lekarzem na nowo. 
Panie w pewnym wieku przechodzą okres klimakteryczny. Lekarze mają do 
dyspozycji tylko sztuczne leki hormonalne. Jest to zbrodnia na kobietach, która 
być może kiedyś się zakończy. Nie powinno się stosować preparatów 
hormonalnych, bo każda brutalna ingerencja w postaci tabletki w tak delikatna 

strukturę, jaką jest gospodarka hormonalna powoduje niepowetowane straty. 
Jest wiele preparatów w zamian. Z preparatów VISION dla Pań jest, Medisoya, 
Artemida, która może być stosowana w każdym wieku. Jest Nutrimax i Detox. 
To wszystko są preparaty, które w fantastyczny sposób regulują gospodarkę 
hormonalną. Oczywiście zawsze trzeba się zastanowić, co jest powodem 
rozstroju, bo nie zawsze okres klimakteryczny jest winowajcą. Często widzimy 
mężczyzn i kobiety z taką charakterystyczną blizną w okolicy tarczycy, co 
oznacza brak tarczycy. Znowu ktoś do końca nie pomyślał. Mamy stwierdzoną 
niedoczynność tarczycy, jakiś tam drobny guzek - no to się wycina. Do końca 
życia skazuje się kogoś na branie leków hormonalnych, które znowu szkodzą. 
Warto - nawet w ciemno - podawać preparat Beesk, który świetnie pobudza 
prace przysadki mózgowej. Można Repen, jeśli nie ma nadciśnienia. W ciągu 
miesiąca, dwóch możemy wyregulować przysadkę mózgową, która jest tym 
gruczołem wydzielania dokrewnego, który kontroluje wszystkie inne narządy. 

Przy okazji dajemy na tarczycę preparat z jodem, np. Repen. Mogą być 
również inne, niezawierające jodu, np. Nutrimax. Preparatami VISION można 
wyleczyć wiele chorób, które do tej pory były nieuleczalne. Np. choroba 
nadciśnieniowa. Oczywiście przy założeniu, że pacjenci są konsekwentni i biorą 
preparaty systematycznie, codziennie o określonej porze dnia. Musi być pewna 
konsekwencja. Albo ktoś chce być zdrowy, albo nie chce być. Niczego 
pośredniego nie ma. Często polecamy Detox. To jest taki preparat, który w 
zasadzie jest na wszystko: podnosi znakomicie odporność, działa doskonale na 
zmiany skórne. Są pacjenci, który maja różnego rodzaju wypryski, postacie 
nazywane czasem przez lekarzy łuszczycą. Okazuje się, że po 3-4 tygodniach 

uzyskuje się znakomity efekt. Detox-u nie stosuje się u kobiet w ciąży. 
Kobiecie ciężarnej najlepiej jest podawać Lifepack Junior i Megę. W trzecim 
trymestrze ciąży można ewentualnie wkraczać z innymi preparatami. Aby 
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wyregulować ciśnienie można stosować zestaw: Antiox, Pax Nutrimax. Przy 

niskim ciśnieniu należy wzbogacić taki zestaw w np. Repen. Żeby z jednej 
strony ciśnienie było regulowane w dół, a z drugiej w górę. Wówczas mamy 
pełne bezpieczeństwo, że taki pacjent będzie zabezpieczony przeciwko 
wahaniom ciśnienia. Przy założeniu, że preparaty będą stosowane dwa, trzy, 
cztery miesiące można dojść do stanu, że ciśnienie zostanie wyregulowane. 
Mam pacjentów, którzy już po miesiącu nie biorą połowy leków chemicznych. 
Bardzo praktyczna uwaga dla państwa. Te preparaty nie są do leczenia 
objawów. Większość leków, które teraz są dostępne w aptekach, są to leki 
objawowe, które nie leczą, ale się je kupuje i stosuje na objawy przez 10, 15, 
20 lat... a potem jest śmierć. Straszną robotę robi w tym wypadku telewizja, 

która zasypuje nas codziennie reklamami o cudownych środkach 
przeciwbólowych. To niesie potworne zagrożenie. Jest tysiące ludzi, którzy 
hodują sobie w ten sposób nowotwory. Bo jeżeli jest ból, to trzeba się 
zastanowić, czego on jest wynikiem. Nie wolno leczyć bólu, jako bólu. No 
chyba, że ktoś państwu wybił oko. Ból jest sygnałem, że coś niedobrego się 
dzieje. 
Zażywając preparaty warto pamiętać, aby z nimi też nie przesadzać. Lepiej 

jest unikać stosowania tych samych preparatów w sposób ciągły, 

peramanentny, przez pół roku, czy dłużej. Należy je od czasu do czasu 

zmieniać, modyfikować. 

 

Dr Świerż, onkolog 
 
Jest coraz więcej publikacji naukowych, które poszczególne preparaty, 
poszczególne ich składniki bardzo dogłębnie rozszyfrowują. Wiemy już, na 
które organy one działają, kiedy potrafią regenerować DNA, jeżeli jest 
uszkodzone przez czynniki mutagenne powodujące rozwój raka. Bardzo często 

jest tak, że trafiają do mnie chorzy, którzy „mają krzyżyk na czole". 
Najczęściej wychodzą z któregoś instytutu onkologii w Polsce, a ich pierwsze 
słowa to: „powiedziano mi, że będę żył miesiąc"- „sześć tygodni"- ,,że to jest 
koniec". 
Oczywiście nie jestem żadnym cudotwórcą i trudno mi zaprzeczyć, jak ktoś 
takie oceny robi. Ja ocen nie robię, bo w życiu różnie bywa. Zawsze 
wykonujemy próbę, analizę. Na podstawie szeregu badań układamy schemat 
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terapii, który bądź jest optymalny tylko na preparatach, bądź współgra z 

napromieniowaniem, zabiegiem operacyjnym, czy chemioterapią. Najczęściej 
te schematy się sprawdzają. 
Jednym z pierwszych pacjentów leczonych przeze mnie był 45-letni 
mężczyzna, z nie operacyjnym guzem jelita grubego wielkości pomarańczy, z 
przetoką, z dwoma przerzutami w wątrobie. Całkowicie dyskwalifikowany z 
jakiegokolwiek leczenia onkologicznego. To jest już wyrok śmierci. 
Powiedziano mu, że jeżeli przeżyje miesiąc, to powinien być szczęśliwy. Z 
preparatami firmy VISION zastosowaliśmy również Roferon. Roferon jest 3 
generacją preparatu Interferon. Preparat stymulujący układ odpornościowy do 
produkcji przeciwciał nowotworowych. Pacjent złapał leczenie i nastąpiła 

szybka poprawa. Pacjentka, która była operowana przez nas z powodu 
olbrzymiego guzka nerki. Guz udało się wyciąć w całości. Wydawało się, że 
jest wszystko dobrze. Wyjechała do Afryki po trzech miesiącach wróciła na 
wózku inwalidzkim. Zrobiliśmy szereg badań. Wszystko było źle. W loży po 
usuniętej nerce znaleźliśmy guzka wielkości 12 cm, znaleźliśmy też drugiego 
guza zarastającego drugą zdrową nerkę. Miąższu zostało nie więcej niż 10-15 
%. Znaleźliśmy powiększone węzły chłonne w jamie brzusznej wokół aorty, 
wielkości 3 do 5 cm. Szalenie niebezpieczne, jeśli chodzi o ich usunięcie i w 
zasadzie nikt się do tej pory nie pokusił, żeby taki zabieg wykonać. W obu 
płucach przeżuty od 3-5 guzów, wielkości przynajmniej mandarynek, a jeden 
miał ponad 5 centymetrów. A jakby tego było mało, miała złamanie kręgu L3 
(lędźwiowego) spowodowane przerzutem oraz wiele przerzutów w wątrobie. 
Tak, że powinna błyskawicznie umrzeć. Jej komfort, (jeżeli tak można mówić) 
polegał na tym, że jej brat jest wysoko postawionym lekarzem w Instytucie 

Onkologii, a więc nie było przeszkód, aby mogła się leczyć najlepszymi 
środkami dostępnymi w Polsce, ewentualnie do ściągnięcia z zagranicy. 
Zebrało się konsylium i wniosek tego konsylium był taki, że pacjentka się do 
niczego nie nadaje, po prostu musi umrzeć. Pacjentka przyszła się jeszcze do 
nas poradzić, no i gestem rozpaczy ułożyliśmy program leczenia z 
Interferonem i preparatami firmy VISION. Żadnych cudów nie było. Udało się 
powstrzymać rozwój choroby i pacjentka już żyje 4 lata. Bardzo trudne 
przypadki dotyczą dzieci i młodzieży. Najmłodszy pacjent z guzem kości miał 
19 miesięcy. Nie otrzymywał żadnego leczenia. Na szczęście trafiliśmy na 
mądrych kolegów, którzy zgodzili się na współpracę. Na początku daliśmy 

preparaty VISION, aby wspomóc szpik do nadprodukcji przeciwciał i 
limfocytów, a kiedy to się poprawiło podaliśmy chemioterapię. Pacjent jest 
teraz po 4 kursach chemioterapii. Guz się całkowicie ustabilizował, przestał 
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rosnąć, a jego szpik pracuje prawidłowo. Kolejny przypadek. 17-latka z Łodzi. 

Guz kości, bardzo tragiczny, szybko się rozwijający. Po pierwszym kursie 
chemioterapii dostała wirusowego zapalenia wątroby, nie można jej było nic 
innego podawać. Proszę sobie wyobrazić, że leczenie preparatami firmy 
VISION spowodowało, że po 2 miesiącach wszystkie parametry wątroby się 
wyrównały i pacjentka chemioterapię zniosła dobrze. Z innych ciężkich 
przypadków, których ostatnio dużo się trafia dotyczą guzów mózgu. Szalenie 
ciężko się leczące, dlatego guz najczęściej jest w fazie nie operacyjnej, a więc 
w trzecim czwartym stopniu zaawansowania klinicznego. Praktycznie rzecz 
biorąc nie działa ani radio - ani chemioterapia, a o usunięciu operacyjnym nie 
ma mowy. Żadnych cudów nie robimy, ale np. pacjent, który z powodu guza 

od kręgosłupa szyjnego w dół był całkowicie nieruchomy, z wykrzywioną 
twarzom, z niemożnością połykania, bełkotliwą mową, po kilku miesiącach 
zażywania preparatów zaczyna normalnie mówić, normalnie jeść, do połowy 
zaczyna się samodzielnie poruszać. W tej chwili takich pacjentów w 
przypadkach bardzo ciężkich, którymi się zajmowałem i zajmuję mógłbym 
naliczyć przynajmniej setkę. Są to przypadki, gdzie wydawało się, nie ma 
żadnej nadziei, a jednak warto było spróbować, dlatego, że ryzyko było żadne, 
natomiast postęp, jaki oni dokonali i radość z tego, co osiągnęliśmy jest 
olbrzymia. Wydaje się, że preparaty VISION, to nie jest moda, a jest to 
wymóg XXI wieku. I do tego wymogu jak najbardziej zachęcam. Możecie 
Państwo robić wreszcie coś, co w Polsce nie istnieje, a mianowicie robić 
profilaktykę zdrowia. Dlatego, że znacznie łatwiej jest robić profilaktykę, niż 
potem pacjenta leczyć. Nie mówiąc już o kosztach. Zachęcam do profilaktyki, 
zachęcam do współpracy. Proszę się jej nie bać, proszę nawiązywać kontakt z 

osobami, które są bardziej doświadczone w danym kierunku. Stworzycie 
Państwo jakby pewne trójkąty. Mianowicie pacjent, jako osoba pośrednicząca, 
kontrolująca podawanie preparatów, dostarczająca te preparaty, kontrolująca, 
kiedy ma się odbywać wizyta kontrolna. I jako trzecie ogniwo, najlepiej mieć w 
tej trójce lekarza, który jest Państwu w stanie pomóc skorygować to. A jak 
widać na tych kilku przykładach korzyści naprawdę mogą być olbrzymie. Na 
którymś kolejnym wykładzie pokażę, jak to wszystko działa, jak głęboko 
sięgają te preparaty, dlatego, że kiedyś, na początku myśleliśmy, że są to 
suplementy, które są w stanie wystąpić jako uzupełnienie witamin, 
mikroelementów, itp. Okazało się, że to nie prawda. Że wnikają w głąb. One 

są w stanie wniknąć tak głęboko, że wnikają w jądro komórki, w ich DNA i są 
w stanie naprawić mutacje genetyczne, bądź mutacje spowodowane 
szkodliwymi czynnikami, którymi jesteśmy otoczeni. To wszystko są rzeczy, 
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które powodują, że nasz łańcuch DNA każdej komórki psuje się. Żebyście 

sobie uświadomili, jaki to proces powiem, że w ciągu jednej doby każdy 
łańcuch DNA, w każdej komórce jest atakowany 10 tysięcy razy przez wolne 
rodniki, a więc te substancje, które mogą powodować mutacje genetyczne i 
wywołać raka. W pewnej części nasz organizm jest w stanie zniwelować wolne 
rodniki, ale pozostałej części niestety nie. Po to są potrzebne właśnie takie 
preparaty. 
 

Aleksiej Riazancewt, lekarz-narkolog 

Detoksykacja: Chromvital - po 1 kapsułce 2 razy dziennie, Pax- po 1 kapsułce 

2 razy dziennie, Nutrimax- po 1 kapsułce 2 razy dziennie. Po dwóch 

tygodniach mija pociąg do alkoholu, pojawia się aktywność. Pax i Chromvital - 

przerywa ciągłość nałogowego picia, zależność nikotynową. Na tle medycyny 

oficjalnej preparaty te są cudowne.  

 

Tatiana Pawłowna z Odessy, ginekolog 
 
Stan pacjentki z ostrym zapaleniem przydatków: unormalizował się po 10 
dniach przyjmowania Nutrimax-u (1 kapsułka- 2 razy dziennie). Klientka z 
mięśniakiem macicy uzyskała pozytywny wynik po 3 miesiącach przyjmowania 
Detox-u, Antiox-u i Nutrimax-u. Łuszczyca- wiele przypadków. Pacjent w 
średnim wieku cały od stóp do głowy był pokryty blaszkami łuszczycowymi. 
Przyjmowanie Detox-u, Antiox¬u Antiox Nutrimax-u spowodowało znaczną 
poprawę po 4 miesiącach. Endometrioza: zalecany Chromvital (zaczynamy od 
zwykłej dawki, zwiększamy ją, aż do skutku, po czym dawkę znowu 
zmniejszamy). Zapalenie pleśniakowe jamy ustnej (pleśniawki): Lifepack 
Senior i Lifepack Junior i Detox. 
Gruźlica: Detox i Antiox (przez kilka dni w dużych dawkach, po czym 
zmniejszamy je do zwykłych). 
Choroby weneryczne: rzęsistowica Nutrimax. Chlamydiaza - zwykłe leczenie 
oraz Detox, Antiox, Nutrimax. Zatrucie ciążowe: we wczesnym okresie Pax, 
potem Lifepack Junior. 
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Choroba wieńcowa: Antiox - podwyższony poziom lipoproteidów, obniża 

poziom cholesterolu. Nadciśnienie zwykłe leczenie oraz Pax i Antiox. 
 
 

Sergiej Grigoriewicz 
Kierownik Odesskiego Centrum Medycznego „Millenium" 
 
Dzięki preparatowi Antiox udaję się zmniejszyć dawki sterydów. Obecnie 
wzrasta niepodatność na preparaty hormonalne, Antiox jest rozwiązaniem 
tego problemu. 
Wole tarczycy: podajemy Detox, Nutrimax, Sveltfrom, Antiox lub w ciężkich 

przypadkach przez dwa miesiąca tylko Sveltfrom w dawkach profilaktycznych. 
Szczególnie dobrze widać pozytywne zmiany u nastolatków, u których zwykle 
powiększenie tarczycy przechodzi w wole w ciągu dwóch lat. Oprócz tego 
poprawia się samopoczucie (nie występuje uczucie słabości i bóle głowy). 
Kobieta z torbielowatością jajników, pierwotna bezpłodność. Przez 3 miesiące 

przyjmowała preparaty z zestawu Classic Hit razem z preparatami z zestawu 

dla kobiet. Po 6 miesiącach nie stwierdzono torbielowatości. Zaszła w ciążę i 

urodziła bez powikłań. Dwuletnia dziewczynka miała objawy przedwczesnego 

dojrzewania płciowego. Badania wskazały torbiel obu jajników. Przeszła 

kurację, teraz jest zdrowa. Endokrynologia: 112 osób chorych na cukrzycę I 

typu. U 34 z nich obniżono dawki insuliny o 50 %, dwoje z nich przeszło na 

tabletki i preparaty VISION, 48 chorych na cukrzycę II typu przyjmują tylko 

preparaty VISION. Dermatologia: znikają problemu róży, łuszczyca, wirusowo-

bakteryjne zakażenie skóry. Znikają blizny, wykwity trądzikowe z 

przebarwieniami w bardzo krótkim czasie. 

Ginekologia: pacjentka z mięśniakami macicy wielkości 6-7 tygodniowej ciąży. 

Przyjmowała Detox/Pax, Nutrimax, Antiox. Już po 3 miesiącach zmniejszyły się 

o połowę. Kobieta z mięśniakami wielkości 9 tygodniowej ciąży. Po 3 

miesiącach przyjmowania preparatów nastąpiło zmniejszenie macicy do 

normy. 

Okulistyka: po operacji oczu o wiele szybciej następują procesy regeneracji, 
lepiej zrasta się siatkówka oka u pacjentów przyjmujących preparaty VISION. 
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Ogiria L., lekarz gastroenterolog 
Kijowskie Miejskie Centrum Diagnostyczne 
 
Dysplazja żołądka - stan przed rakowy błony śluzowej żołądka. 28 Chorych 
cierpiących z powodu tej choroby w lekkiej postaci, 19 mężczyzn i 9 kobiet w 
wieku od 28 do 66 lat. Połowa z nich przyjmowała Detox (1 kapsułka 2 razy 
dziennie); pozostali Detox, Antiox (po 1 kapsułce 2 razy dziennie). Po trzech 
miesiącach badania wykazały, że błona śluzowa jest u wszystkich w normie. 
Stan średnio zaawansowany: 8 osób przyjmowało w ciągu 2 miesięcy Detox, 

Antiox (po 1 kapsułce 2 razy dziennie). Badanie kontrolne wykazało całkowite 
ustąpienie zmian. Stan zaawansowany: Pierwszy miesiąc: Detox (po 1 
kapsułce 3 razy dziennie), Antiox (1 kapsułka 2 razy dziennie). Drugi miesiąc: 
Detox (1 kapsułka 2 razy dziennie), Antiox (1 kapsułka 2 razy dziennie). Po 
trzech miesiącach uzyskano pozytywne wyniki. 
 
W. Szwaczko, chirurg Centrum „Ideał" w Charkowie 
Dziecięcy paraliż mózgowy: 11-letnia dziewczynka nie mogła chodzić¬Antiox, 
Pax, Lifepack Junior (przez 2 miesiące) oraz terapia laserowa. Po miesiącu 
kuracji chodzi z laską i zaczęła mówić. 
Cukrzyca: 16-letni chłopiec miał 36 jednostek cukru. Przez 2 miesiące 
przyjmował Antiox, Detox, Nutrimax, Chromvital i insulinę. Po miesiącu poziom 
cukru obniżył się o połowę. Przez następne 3 miesiące przyjmował plus 
Lifepack. Po 1,5 miesiąca zmniejszono mu dawkę insuliny o połowę. Kamica 
moczowe: kamień 5 mm. Przez miesiąc- Chromvital, Antiox, Pax. Następne 
dwa miesiące pozostałe preparaty z serii klasycznej. Kamień całkowicie się 
rozpuścił. Zapalenie prostaty (gruczolak) - Detox, Ursul, Artum -gruczolak 
zniknął. 49-letni mężczyzna - bezpłodność, stwierdzono nowotwór I stopnia 
przez 3 miesiące przyjmował całą gamę preparatów VISION. Wyniki 
pozytywne. 
Kobieta z torbielowatością, niedorozwinięta macica, bezpłodna, Detox, Antiox, 
Sveltfrom, Artemida (przez 4 miesiące) zaszła w ciąże. Mastopatia-
Detox,Antiox, Nutrimax, Sveltfrom (przez 3 miesiące) Bezpłodność- Detox, 
Antiox, Nutrimax, Sveltfrom ciąża najpóźniej po 10 miesiącach. Alkoholizm i 

narkomania- Pax, Detox, Antiox, Repen, Mistyk. 
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Giguari Spiridonowicz, profesor ANM Rosji Moskiewskie Naukowe 

Centrum Chirurgii. 

Obecnie wszystkie preparaty są stosowane w dużo większych dawkach, nawet 
po 3,4 kapsułki na raz. Świadczy to o tym, że preparaty nie są toksyczne, a 
wywołana, przez nie reakcja (pogorszenie samopoczucia) ma charakter 
przejściowy, jest normalna i nie należy jej się bać. Korzystnie jest zaczynać 
kurację od 1-2 preparatów. 
Najpierw wskazane jest oczyszczenie organizmu. Następnie - walka z wolnymi 

rodnikami. Na oczyszczone tło stosuje się inne niezbędne preparaty. 

Zauważyłem u swoich pacjentów lepszy wzrost włosów, zmniejszanie się i 

następnie całkowite zniknięcie bólu w stawach, polepszenie się wzroku, 

normalizowanie się, zwiększenie wydolności pracy. Z punktu widzenia 

medycyny, wydaje mi się, że słuszne byłoby mówienie o preparatach nie jako 

o dodatkach do żywności, a jako o substancjach biologicznych aktywnych. 

Zawarte w niech składniki są wyważone i otrzymywane z produktów 

roślinnych. 

 

M. Isajewą, ginekolog-endokrynolog Moskwa 
 
W ciągu 3 miesięcy- przebadano 160 osób, które stosowały preparaty VISION. 
Zajmujemy się problemem niepłodności u kobiet. Należy znaleźć indywidualną 

przyczynę tego problemu. Jest to przede wszystkim problem dysharmonii, 
endometriozę, tłuszczaki, torbiele, gruźlica, salapengit, adneksit (zapalenie 
przydatków), patologia tarczycy, patologia nadnercza, genetyka. Do leczenia 
stosujemy różne immunomodulatory - w postaci pigułek lub zastrzyków. 
Preparaty VISION według składu i proporcji poszczególnych składników można 
zakwalifikować do immunomodulatorów roślinnych. Na początek kuracji 
konieczne jest oczyszczenie. Ze 160 kobiet, które zażywały preparaty VISION, 
wszystkie zaczęły od jakiegoś jednego preparatu, stopniowo dodawane były 
następne preparaty. Rezultaty były zaskakujące. 
Praktycznie wszystkie te preparaty - Lifepack Junior, Antiox, Sveltfrom, Detox: 
powodują tworzenie się pęcherzyka, regenerują pracę jajników, stymulują 
dojrzewanie komórki jajowej. 
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Wykluczyliśmy całkowicie stymulatory chemiczne i stosujemy wyłącznie 

preparaty VISION. Na pierwszym miejscu są: Lifepack Junior, Antiox, 
Sveltfrom, Detox. Dawkowanie nieduże-po 2 kapsułki dziennie. 
Lifepack Junior - jest stymulatorem owogenezy (dojrzewanie komórki jajowej) 
powoduje zmniejszenie torbieli o charakterze endometirozy w ciągu trzech 
tygodni o 2 cm (średnica). 
Antiox -jest bardzo mocnym stymulatorem owogenezy komórki jajowej - 2,5 - 
3,5 cm. Gwałtownie zmniejsza obrzęk trąbki jajowej z 2,5 cm do 7 mm w 
ciągu 3-4 tygodni, miednica praktycznie zostaje odbudowana, zmniejszają się 
węzły mięśniaków. 
Pax - w ciągu miesiąca torbiele typu endometirozy zmniejszają się 01,5-2 cm. 
Sveltfrom-jest znakomitym stymulatorem owogenezy. 

 

Lancowa, lekarz psychoterapeuta 

73-letnia kobieta gangrena nogi, udar, zawał, kolor nogi fioletowo-siny. 
Lekarze oświadczyli, że może nastąpić zgon. Zastosowano Antiox i Nutrimax 
dwa raz dziennie po jednej kapsułce. Po miesiącu gangrena utrzymywała się 
tylko na placach nóg. 
Kobieta - lat 45, zaćma oczu, poddała się operacji, po miesiącu przyjmowania 

preparatu Antiox rogówka oka zagoiła się. Przy stosowaniu preparatu Antiox 

znikają ostrogi na piętach. Po trzech tygodniach stosowania preparator 

Lifepack Junior i Pax minęła anoreksja. 9-letni chłopiec nie miał zębów. Po 

dwóch tygodniach stosowania preparatu Lifepack Junior zęby się pojawiły. 

 

Lubow Modestowa- lekarz internista 
 
Detox- jest znakomitym produktem. Jest stosowany przy leczeniu astmy, 
choroby wrzodowej żołądka, chorobach onkologicznych. Nazywany jest 
„otwierającym drogę" ze względu na zdolność detoksykacji przewodu 
pokarmowego. Jest wskazany przy przeziębieniach, infekcjach górnych dróg 
oddechowych, bólach pleców. Należy zażywać go w czasie posiłku, najlepiej 
przed ostatnią łyżką jedzenia. Zaczynać należy stopniowo- przyjmując przez 
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pierwsze 3 dni po jednej kapsułce. Potem dawkę należy zwiększyć. Mogą 

wystąpić zaparcia. Wówczas należy zażywać na czczo stołową łyżkę oliwy z 
oliwek. Wychodzą kamienie z przewodów żółciowych. Należy w takim wypadku 
podawać również środki rozkurczowe. Detox stosuje się także przy wszystkich 
złośliwych i nie złośliwych nowotworach. Niszczy on wzrost komórek, 
rakowych. Starajmy się podawać Detox raz z Pax-em, ponieważ likwiduje 
osłabienie, uspokaja centralny układ nerwowy. Osoby starsze Detox powinny 
stosować razem z preparatem Lifepack Junior. Antiox- rozpuszcza zrosty, 
blizny pooperacyjne, pooparzeniowe oraz koloidowe. Usprawnia 
mikrocyrkulację siatkówki oka. Żywi komórki mózgu, spowalnia proces 
starzenia się, regeneruje pamięć. Reguluje równowagę kolagenu oraz elastyny 

skóry, co prowadzi do likwidacji zmarszczek, odmładza. Polepsza słuch. 
Likwiduje bóle kręgosłupa, zapalenie stawów, usprawnia ruchliwość stawów 
przy ich zapaleniu. Ma szerokie zastosowanie przy katarakcie, jaskrze, 
ponieważ usprawnia funkcję nerwu wzrokowego, wywiera wpływ na obniżenie 
ciśnienia. Pax- obniża ciśnienie tętnicze krwi, uspokaja oraz odżywia system 
nerwowy, jest zalecany przy psychozach oraz zatruciach kobiet w ciąży. Usuwa 
skurcze gładkiej tkanki mięśniowej przy bronchitach oraz astmie oskrzelowej. 
Nutrimax- podstawowy preparat dla kobiet, chociaż nie zaszkodzi i 
mężczyznom, ponieważ zapewnia odżywianie komórek organizmu. Takiego 
zestawu witamin i składników mineralnych nie zawierają preparaty żadnej 
innej firmy. Jest środkiem antyseptycznym. Wywiera korzystne działanie przy 
chronicznym napaleniu pęcherza moczowego, zapaleniu prostaty, zapaleniu 
cewki moczowej, sprzyja usuwaniu drobnych kamieni. Nutrimax polepsza 
elastyczność naczyń. Zalecany jest dla wszystkich kobiet po 40-stce, 

wskazany, przy rozszerzeniu żył, hemoroidach, przy zakłóceniu krążenia krwi, 
przy kruchości naczyń włoskowatych, przy kłopotach z trawieniem, przy 
bolesnych menstruacjach, przy bólach kręgosłupa, przy zwyczajnych 
zwichnięciach, obniża ciśnienie krwi. 
Lifepack Junior. Znakomity preparat dla dzieci. Dzieci cierpią na brak cynku, 

chromu, selenu, co prowadzi do obniżenia odporności, częstych przeziębień, 

wypadania włosów, do hamowania rozwoju zębów itd. Nasze dzieci otrzymują 

z pożywieniem tylko 30% niezbędnych składników i witamin mineralnych. 

Dlatego produkt ten jest niezbędny dla wszystkich dzieci, zwłaszcza w wieku 

szkolnym. Konieczne jest dawkowanie w zależności od wieku. Dzieci w wieku 

6-12 lat - po 2 tabletki, od 3 do 6 lat - po jednej tabletce, do 3 lat- po 1/2 

tabletki. U niektórych dzieci może wystąpić suchość jamy ustnej. W takich 
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wypadkach należy zmniejszyć dawkowanie, aż do zniknięcia tych objawów i 

zwiększyć ilość wypijanej wody. Chromvital- wspaniały preparat przy 

impotencji u mężczyzn, oziębłości płciowej u kobiet, przy zmęczeniu fizycznym 

oraz umysłowym, przy stanach niedociśnienia, po ciężkiej chorobie. Jako 

środek profilaktyczny przy arteriosklerozie, przy cukrzycy, przy leczeniu 

owrzodzeń, przy schorzeniach nerek, przy bólach kręgosłupa itd. 

 

Świetlana Kisielnikowa, psychoneurolog 
 
65-letnia pacjentka dwa lata temu pochowała męża. Cierpiała na astenię, 
depresję, apatię, niedociśnienie. W ciągu dwóch lat zażywała leki 
antydepresyjne, nasenne, neuroleptyki, trankwilizatory. Zaleciłam jej 
stosowanie preparatu Chromvital i dosłownie po dwóch tygodniach 
zobaczyłam na jej twarzy uśmiech. Dawka była zwyczajna - po 2 kapsułki 
dziennie. 
68-letnia kobieta, choroba naczyniowa mózgu, zaburzenia emocjonalne często 
występujące u ludzi starszych. Zażywała dużo leków na schorzenia 
naczyniowe, lecz bez żadnych rezultatów. Zaleciłam jej Antiox. Warto zwrócić 
uwagę na to, że zaczęły się u niej biegunki. Zrobiłyśmy przerwę i po 3 dniach 
kurację wznowiłam. Sytuacja powtórzyła się. Należy uprzedzić pacjenta, że 
taka sytuacja może się zdarzyć. Działanie oczyszczające mają wszystkie 
preparaty- Detox, Nutrimax, również Antiox. Pacjentka w wieku starszym. 
Chroniczny Bronchit typu gruźliczego, zapalenie zatok. Słabość, bezsenność, 
złe samopoczucie. Najbardziej niepokoi źle odrywająca się wydzielina z 
oskrzeli. Ciągle trzeba robić punkcję jam zatokowych. Zaleciłam jej Detox. Po 
trzech tygodniach przyszła zadowolona. Wspaniale wykrztusza oraz ściąga 
wydzielinę z nosa. Nie stosuje wiele preparatów na raz, a wybieram ten, który 

jest najbardziej potrzebny! Jeśli chory, ma dużo problemów, koncentruję się 
na tym, który, niepokoi go najbardziej. Młoda kobieta, cierpiąca na 
endometriozę, dysbakteriozę, dyskinezę dróg żółciowych. Zalecam Detox. Po 
trzech tygodniach pacjentka czuje się wspaniale, jelita pracują normalnie, 
minęły bóle. U kolejnej, 20-letniej kobiety- niedociśnienie, wzmożony apetyt, 
pije dużo płynów, nawet nocy. Obniżona wartość cukru we krwi. Zalecam 
Chromovital. Po dwóch tygodniach podniósł się poziom cukru. Na policzkach 
pojawiły się rumieńce, wyglądała lepiej. Po następnych dwóch tygodniach 
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poziom cukru unormował się całkowicie. 32-letnia kobieta, nadwaga, depresja. 

Aby schudnąć stosowała Herbalife-bez rezultatów. Natomiast po Chromovital-u  
w ciągu miesiąca schudła 2,5 kg bez stosowania jakiejkolwiek diety. W 
kolejnych miesiącach waga również systematycznie się zmniejszała. 
53-letnia kobieta, klimakterium i wynikające z tego konsekwencje: osłabienie, 

bóle głowy, skoki ciśnienia. Patologia naczyniowa. Zalecam Antiox, po 

tygodniu ciśnienie unormowało się. Pacjentka, stwierdziła, że po wielu latach 

poczuła się wreszcie kobietą. Mężczyzna-49 lat. Nadpobudliwy, na jednym z 

zebrań roztrzaskał o podłogę krzesło. Zaleciłam mu stosowanie preparatów: 

PAX- 3 razy dziennie po 2 kapsułki, Antiox- 3 razy dziennie po 1 kapsułce, 

Nutrimax- po 1 kapsułce 3 razy dziennie. Pacjent wrócił do pracy. W 

sytuacjach stresowych zaczął reagować zupełnie spokojnie. Po miesiącu dawki 

zostały zmniejszone do profilaktycznych. Bardzo dobry wynik zaobserwowałam 

u mojego zięcia. Nie ma on możliwości sprawdzania poziomu cukru, ponieważ 

pracuje od godziny 8 do 20. Robi zastrzyki z insuliny po 50 jednostek. Miewa, 

stany hipoglikemiczne, stale wzmożony apetyt, suchość jamy ustnej i 

nadwagę. Zaleciłam mu Chromovital i Sveltfrom. Po zastosowaniu preparatów 

wszystkie objawy ustąpiły. I czuje się dobrze. 

 

W. Urbaczka, pediatra 

Preparatami VISION zainteresowałam się ze względu na technologię 
wytwarzania, która powoduje, że produkt jest skondensowany, czysty, bez 
jakichkolwiek zanieczyszczeń. Druga sprawa to wchłanialność. Wchłanialność 
tych preparatów wynosi ok. 96%. Jeżeli kupicie sobie Państwo dobre witaminy 
w aptece, to ich wchłanialność wynosi 8-12%. Salto witaminy syntetyczne, a 

tutaj mamy produkt naturalny. Preparaty działają synergistycznie. Możemy je 
mieszać, dodawać do siebie i wtedy potęgują swoje działanie. Nie trzeba od 
razu łykać 7 preparatów, tylko dobrać 2-3, sprawdzić jak działają, potem 
przejść na kolejne. 
Hitem jest Antiox, który wyrzuca wolne rodniki. Wolne rodniki, to błoto, które 
zostaje w komórce w czasie metabolizmu. Z tego powodu po jakimś czasie 
komórka inaczej funkcjonuje, następuje zaburzenie jej funkcji i stąd biorą się 
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choroby. Na pewno słyszeliście, że wolne rodniki likwiduje zielona herbata. To 

jest znana sprawa. Na pewno znacie państwo Bilobil i też mówią, że wywala 
wolne rodniki. Otóż Bilobil wypada nawet gorzej, niż zielona herbata. To nie ja 
wymyśliłem, to zbadali na AM w Warszawie. Znany jest również państwu 
Citrosept. Mówi się, że Citrosept znakomicie działa na wszystko, ale ma 
jeszcze mniejsze możliwości niż Bilobil. Od zielonej herbaty lepsze są tylko 
preparaty VISION. Jest tutaj również Antiox, który rzeczywiście jest najlepszy. 
Jest również Detox, czyli czysty koci pazur. O Vilcacorze `na pewno państwo 
słyszeliście. To jest to, co się sprowadza z Peru. I jest tutaj pewien paradoks. 
Vilcacora jest wielokrotnie słabsza od Detox-u. Czyli ta Vilcacora (koci pazur), 
która jest zawarta, w Detoxie działa zupełnie inaczej od normalnej Vilcacory. 

Każdy proces zapalny, patologiczny powoduje produkcję wolnych rodników. 
Może być zlikwidowany przez unieszkodliwienie wolnych rodników. Stąd taka 
ważna rola Antiox-u. Często Antiox zalecam pacjentom, jeśli nie chcę podawać 
antybiotyków. Antiox zdecydowanie poprawia krążenie mózgowe. Miałam 
wiele przypadków, gdzie ludzie po udarach mózgu, przy dużych miażdżycach 
naczyń mózgowych, po braniu Antiox-u w dużych dawkach - 4 tabletki 
dziennie - powracali do zdrowia. Ostatni taki przypadek, to pacjent w wieku 73 
lat. Leżał dementywny i nic go nie interesowało. Był po zabiegu udrażniania 
tętnicy mózgowej i brał dużo leków. Po miesiącu brania Antiox-u zaczął 
normalnie funkcjonować. Teraz ogląda telewizję, rozmawia z ludźmi, jest 
zainteresowany życiem. Ten preparat przywrócił mu krążenie, mózgowe do 
normy, mało tego przestał brać leki chemiczne. Detox jest najlepszym 
naturalnym antybiotykiem. Działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowi, 
przeciwgrzybiczo. Wzmaga odporność, działa antynowotworowo, hamuje 

przerzuty. Warto mieć Detox 
stale w domowej apteczce. Jeśli pojawi się przeziębienie, infekcja, to 
wystarczy wziąć 5-6 kapsułek dziennie i obejdzie się bez chemii, powikłań, itp. 
Mówię to, ponieważ grypę czy infekcje grypopodobne wywołane są przez 
wirusy. Lekarz daje antybiotyk, żeby zwalczyć bakterie, natomiast na wirusy 
nie ma żadnych środków, dlatego choroba się ciągnie. Z przykładów: 
przychodzi do mnie dziewczyna przed studniówką! ma olbrzymią opryszczkę, 
na którą ktoś tam jej coś dał, ale nic nie pomagało. Poradziłem Detox z 
Antioxem 6-7 razy dziennie. Do soboty znikło wszystko. Detox z Antioxem 
możemy stosować jako odtrucie organizmu, przed zastosowaniem innych 

preparatów, albo też interwencyjnie w razie wystąpienia nagłych infekcji. 
W skład Pax-u wchodzi kilka ziół i witaminy z grupy „B", które działają głównie 
na pracę centralnego układu nerwowego. Jest preparatem antystresowym. 
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Zwróćcie uwagę, jeśli ktoś się denerwuje to, co robi? Albo bierze sobie 

neospazminę, albo melisę, albo, co jeszcze można zrobić... Można jeszcze 
chemię stosować, można być na psychotropach i podwyższać dawki, bo będzie 
coraz gorzej, a nie lepiej. Można też stosować Pax. Co mnie w Pax-ie urzeka? 
Jest to preparat antystresowy, który nie usypia. Czyli możecie wziąć garść 
PAX-u i nie uśniecie. Uspokoicie natomiast myślenie, a kojarzenie jest 3-4 razy 
większe, niż normalnie. Jest to jedyny preparat na świecie, o którym można 
powiedzieć, że jeżeli masz odpowiedzialną pracę, jesteście przed egzaminem, 
zawodami - zażyj PAX. Nie znam osobiście żadnego innego preparatu 
antystresowego i uspokajającego, który by polecano przed egzaminem. 
Miałem kilka przypadków moczenia nocnego. Dzieci były zdiagnozowane, jako 

lekarz osobiście wole, kiedy dziecko ma infekcję i się z tego powodu moczy. 
Leczę infekcje i dziecko przestaje się moczyć i mam spokój. Jeśli jest wada 
wysyłam takie dziecko do neurologa, lub neurochirurga i też mam spokój. Ale 
co zrobić, kiedy wszystkie badania są dobre, a dziecko się moczy? Wówczas 
mam problem. Do tej pory był lek, który powodował spłycenie oddechu. 
Dzieciak brał chemie, czuł jak ma oddać mocz, ale przy okazji się truł. Tam 
jest tyle przeciwwskazań, co wskazań. Więc leki te są nieciekawe. Miałem już 
takie przypadki, że sami rodzice zwracali mi uwagę na ich uboczne działanie, 
chociaż dawki były rzeczywiście małe. Teraz na szczęście nie mam takich 
dylematów. Po 2-3 miesiącach stosowania Pax-u u dzieci 6-7 letnich i 
starszych nie było problemu z moczeniem się. Kolejny efekt działania Pax-u. to 
jąkanie. Miałem kilkoro dzieci które chodziły już do logopedy z dużymi 
zaburzeniami mowy. Logopeda zdziwiony, że prachował , ę, dwa lata nad 
dzieckiem,, a tu w przeciągu 2 3 miesięcy dziecko przestaje się jąkać. Kolejny 

preparat to Nutrimax. Jak wiecie preparat ten oczyszcza przewód pokarmowy, 
oczyszcza drogi moczowe, ale też dobrze działa na hemoroidy i żylaki. Mam 
juk kilkanaście przypadków wyleczenia infekcji dróg moczowych, przez 
Nutrimax. Głównie u dziewcząt. Dziewczynki były zdiagnozowane. Wady nie 
wykryto. USG nic nie wykazało, a nawroty były. Ponieważ robiono analizę 
moczu i posiewy, doktor zgodnie z antybiogramem dawał antybiotyk, robił 
kontrolę, która była wporządku. Za miesiąc jednak był nawrót. Natomiast 
Nutrimax 2 kapsułki dziennie, plus sok z żurawi na noc w 2-3 miesiące załatwił 
sprawę. Stosowanie antybiotyków u tych dziewczynek powodowało jedynie 
krótkotrwałe wyleczenie, po miesiącu następował nawrót infekcji. 

Został nam jeszcze Lifepack Junior. Ten preparat urzekł mnie z chwilą, kiedy 
go poznałem. Okazuje się, że ten preparat rzeczywiście działa. Mało tego, jak 
czytałem o nim, że powoduje wyciszenie, zachowanie rytmu dobowego, itp. 
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To nie za bardzo w to wierzyłem. Jak można wyciszyć, kiedy w nim nie ma nic 

na spanie? I rzeczywiście te dzieci się wyciszają. Nie na zasadzie, że chodzą 
śpiące. Sen jest normalny, taki, jaki powinien być, ale w ciągu dnia te dzieci są 
rzeczywiście grzeczniejsze. 
Powiem jeszcze o Sveltoform-ie i Chromvital-u. Stosowanie tych preparatów, 
które normalizują metabolizm sprawia, że po jednym do dwóch miesięcy 
można uzyskać: chudnięcie, normalizacje tłuszczu, obniżenie cholesterolu, 
obniżenie poziomu cukru. Wystarczy do normalnej diety dołączyć Chromvital i 
Sveltfrom i będą efekty. Tylko trzeba trochę poczekać. Nie ma chudnięcia na 
zasadzie zapłacisz 90 zł to schudniesz 10 kilo, a jak damy Ci propozycje za 200 
zł to schudniesz 15 kilogramów. Mam wiele przypadków astmy, gdzie dzieci 

były na dmuchawkach, brały leki, hormony. Po dwóch-trzech miesiącach 
brania PAX-u okazuje się, że „psikawka" jest niepotrzebna. Nie twierdzę, że w 
każdym przypadku można astmę wyleczyć PAX-em, ale warto spróbować. 
Natomiast w alergii typu „skaza atopowa", czyli wysypki skórne itd. Najlepiej 
działa Antiox z Detox-em. 
Miałem wiele przypadków zatok. Już u dzieci 5-, 6 letnich. W przypadku zatok 
doktor stosuje najczęściej antybiotyki. Leczy dzieciaka przez dziesięć dni. Może 
jeszcze wymyśli naświetlania, lampy i... po dwóch miesiącach jest znowu to 
samo. Żeby nie truć dziecka od pewnego czasu stosuje się dwa preparaty. 
Jeden, rozrzedzający wydzielinę zatokową oraz Detox, 4 kapsułki dziennie. Po 
trzech dniach zaczyna wychodzić wydzielina. Po dziecięciu jest po zatokach. 
Zwróćcie uwagę, że dzieciak nie był truty antybiotykiem nigdy nie uzyskano 
czegoś takiego, żeby coś wychodziło. Detox jest takim preparatem, który 
powinien być w każdej domowej apteczce! Zwróćcie uwagę ile wydajecie, na 

paraleki, które choćby w przypadku grypy nic nie pomagają. To się mija z 
celem. Ktoś się truje chemią, a efektu nie uzyska. 
Chciałbym państwu zaproponować, to zanim wejdziecie w te preparaty, to 
najpierw trzeba się odtruć Antiox-em i Detox-em, a potem pomyśleć, który 
preparat w mojej jednostce chorobowej by mi się przydał, żeby nie od razu 
siedem. Zwróćcie uwagę, co się dzieje, kiedy przyjmuje się siedem 
preparatów. Na pewno będzie lepiej, ale właściwie nie wiadomo, który 
pomógł. W takiej sytuacji trudno się zmobilizować, żeby brać tyle preparatów 
rano i wieczorem. Moja rada jest taka- najpierw odtruć się Antiox-em i Detox-
em. Po tym okresie pomyśleć sobie, co na moją jednostkę można zastosować. 

Przecież państwo w większości przypadków wiecie, co wam dolega. 
Zastosować 1-2 preparaty. Pozażywać miesiąc. Zobaczyć plusy i minusy. 
Poobserwować, co się dzieje. Wówczas uwierzycie w ich skuteczność. 
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Suplementacja to teraz modny temat. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. W 

glebach, na których uprawiane są rośliny już prawie nic nie ma. Mało tego jest 
tam sama chemia. Musimy ciału dostarczyć tego, czego już niestety w glebie i 
pożywaniu brak. Suplementacja jest konieczna, ale jaką firmę wybrać, żeby to 
miało sens? 
W preparatach firmy VISION składniki są idealnie wyważone. Nie można ich 

przedawkować. Można zjeść całe opakowanie i nic się nie stanie. Jest jeszcze 

jedna historia: suplementacja naturalna, czy chemiczna. Ktoś mi mówi: Panie 

doktorze - brałem witaminę C w dużych ilościach i nie było żadnego efektu! 

Odpowiadam - bo to przechodzi przez układ pokarmowy jak przez tor 

wyścigowy. Wchłanialność jest zerowa i żadnego efektu nie będzie. Witamina 

syntetyczna, to czysty kwas askorbinowy, a to nie jest witamina C, lecz sama 

chemia. Naturalną witaminę C, taką jaka jest w cytrusach organizm zupełnie 

inaczej przyswaja. Na tym polega różnica. 

 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI PREPARATÓW ŹRÓDŁEM ICH SUKCESU! 

 

W celu wydobycia wszystkich najcenniejszych składników aktywnych obecnych 

w roślinach i dostarczenia ich w postaci nienaruszonej, Koncern Arkopharma 

stosuje najnowszą technologię rozdrabniania kriogenicznego i ekstrakcję w 

warunkach nadkrytycznych z użyciem CO2. 

 

Rozdrabnianie kriogeniczne. Rozdrabnianie kriogeniczne jest to 

technologia rozdrabniania aktywnych części uprzednio wysuszonej rośliny do 

postaci jednorodnego proszku w atmosferze ciekłego azotu w temperaturze - 

196°C.  

 

Dlaczego należy stosować rozdrabnianie kriogeniczne? Badania 

naukowe pokazały, że wysoka temperatura i utlenianie towarzyszące 

procesowi rozdrabniania w standardowej temperaturze są szkodliwe dla 
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witamin, enzymów, substancji lotnych oraz wielu innych substancji aktywnych. 

W standardowej metodzie rozdrabniania temperatura procesu może osiągnąć 

nawet 100 °C. W takich warunkach wszystkie lotne i termowrażliwe składniki 

aktywne rośliny ulegają zniszczeniu. Rozdrabnianie kriogeniczne ma tą zaletę, 

że w żaden sposób nie niszczy i nie obniża chemicznych i biologicznych 

właściwości składników aktywnych rośliny, co umożliwia ich pozyskanie w 

stanie nienaruszonym, w postaci proszku o optymalnych parametrach.  

 

Ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych z użyciem CO2. Ekstrakcja w 

warunkach nadkrytycznych z użyciem dwutlenku węgla, to proces ekstrakcji w 

niskich temperaturach (ok. 30°C), gdzie głównym czynnikiem ekstrahującym 

jest skompresowany pod wysokim ciśnieniem (do 300 bar) dwutlenek węgla, 

co znacznie ułatwia penetrowanie ekstrahowanego materiału. Wyciągi roślinne 

otrzymane tą metodą charakteryzują się dużą naturalnością, są czyste 

mikrobiologicznie i nie zawierają śladu rozpuszczalników. Ten nowoczesny 

proces ekstrakcji, w którym można uzyskać wyciągi roślinne o najwyższym 

poziomie czystości i zachowaniu naturalnych składników aktywnych, jest 

znacznie bardziej zaawansowane technologicznie od tradycyjnych procesów 

ekstrakcji. Stosunkowo niska temperatura procesu nie degraduje składników 

aktywnych rośliny i tym samym nie powoduje obniżenia ich jakości zdrowotnej 

i organoleptycznej. 

 

Tajemnicą czystości wyciągów roślinnych uzyskiwanych metodą ekstrakcji w 

warunkach nadkrytycznych jest ostatni etap procesu faza rozprężania, w 

której następuje obniżenie ciśnienia. Na tym etapie, faza ciekła dwutlenku 

węgla zmienia się w fazę gazową, przez co cały rozpuszczalnik może być 

swobodnie odparowany z wyciągu, w rezultacie czego uzyskuje się 100% 

czystego wyciągu roślinnego. Dzięki zastosowaniu ekstrakcji w warunkach 

nadkrytycznych z użyciem CO2 możliwe było opracowanie wielu nowatorskich 

produktów jak np. wyciągu z pyłku kwiatowego, którego zastosowanie w 

preparatach dermo-kosmetycznych Arkopharma jest objęte międzynarodowym 

patentem. Koncern Arkopharma posiada nowoczesny zakład produkcyjny 

wyposażony w dwa ultranowoczesne 400-u litrowe ekstraktory przystosowane 

do ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych z użyciem CO2 
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Informacje o produktach Vision  

 

Biologicznie aktywne suplementy produkowane przez firmę Vision 

International People Group wspólnie z francuskim koncernem Arkopharma 

pomagają zapewnić organizmowi człowieka niezbędne dla zdrowia substancje: 

witaminy, makroelementy, mikroelementy, zioła, aminokwasy, błonniki. 

 

Suplementy Vision są w 100% naturalne, wyróżnia je przede 

wszystkim unikalna technologia produkcji i receptura, skutek 

leczniczo-profilaktyczny, brak efektów ubocznych, wzajemne 

współdziałanie preparatów, brak powstawania zależności organizmu 

od preparatu, brak efektu toksycznego, łagodne działanie, nie ma 

potrzeby kontroli lekarskiej. 

 

Biologicznie aktywne dodatki do żywności firmy VISION IPG posiadają 

Certyfikat Zdrowia Unii Europejskiej wydany przez Instytut ds. Żywności 

Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego Republiki Francji. Jakość i 

bezpieczeństwo tych produktów zostało również potwierdzone przez Instytut 

Żywności i Żywienia (IŻŻ), Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz Polskie 

Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC). Produkty Vision są dopuszczone do 

obrotu na terenie Polski. 

 

 

Zdrowie to najcenniejsze, co posiadamy. Jak samemu zachować ten 

dar natury i pomóc innym ludziom?  

 

Dla każdego człowieka, który troszczy się o zdrowie swoje i swoich 

najbliższych szczególnie ważne są prawdziwe i obiektywne informacje o 

przyczynach pojawiania się chorób i nowoczesnych metodach zapobiegania 

zachorowaniom. 
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W wyniku przeprowadzonych najnowszych badań naukowych ustalono, co 

następuje: 

 

Istnieje bliski związek pomiędzy zdrowiem człowieka, długością i jakością jego 

życia, a charakterystyką jego odżywiania się. Według najnowszych danych dla 

normalnego funkcjonowania każdej komórki organizmu niezbędnych jest 

ponad 90 mikroskładników. Niestety, struktura odżywiania się współczesnych 

ludzi charakteryzuje się w ostatnich latach obniżeniem spożycia najbardziej 

cennych biologicznie produktów. W naszych posiłkach jest zbyt mało w pełni 

wartościowych białek, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin, 

makro- i mikroelementów przy równoczesnej nadmiernej zawartości 

węglowodanów. 

 

Niedostateczne dostarczanie do organizmu człowieka mikroskładników jest 

także związane z zastosowaniem niektórych współczesnych metod przerobu i 

przechowywania produktów żywnościowych, co obniża wartość odżywczą i 

biologiczną żywności. 

 

Oprócz tego w wielu produktach żywnościowych zawarte są duże ilości 

nawozów mineralnych, konserwantów i innych składników chemicznych. 

Produkty, które spożywamy są nadmiernie wzbogacone agresywnymi i 

toksycznymi substancjami. Nie zawsze jesteśmy w stanie uniknąć spożywania 

takiej żywności. 

 

Walcząc z toksynami, zużywamy o wiele więcej substancji odżywczych niż ich 

dostarczamy. Nie dziwi więc fakt, iż właściwe odżywianie jest konieczne nie 

tylko jako środek nasycenia i źródło energii, ale także jako czynnik 

determinujący normalne funkcjonowanie wszystkich systemów organizmu oraz 

jako narzędzie w zapobieganiu zachorowaniom. 

 

Niezrównoważone i niewłaściwe odżywianie, stały stres, przeciążenia, 

zanieczyszczona atmosfera i wiele innych czynników wpływają negatywnie na 

człowieka, osłabiając jego odporność i wywołując zakłócenia funkcjonowania 

systemów fizjologicznych jego organizmu. Naukowcy odkryli, że tak zwane 
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„choroby cywilizacyjne" jak otyłość, nadciśnienie, alergia i cukrzyca w 

znacznym stopniu są konsekwencją oddziaływania tych szkodliwych 

czynników. Współczesna medycyna wraz z rozbudowaną farmakologią jest w 

stanie doskonale radzić sobie z ostrymi przypadkami zachorowań, ale niestety 

gorzej radzi sobie z chronicznymi patologiami, które wymagają wielostronnego 

i kompleksowego podejścia. Wiele badań klinicznych potwierdziło, iż 

zapobieżenie chorobom, obniżenie ryzyka ich pojawienia się, uniknięcie 

nawrotów chronicznych chorób oraz znormalizowanie procesów przemiany jest 

możliwe jedynie dzięki zastosowaniu zrównoważonego żywienia, w skład, 

którego konieczne jest włączanie czynnych biologicznie dodatków 

żywnościowych (BAD).

 


