Enzyme Regulator - gebruiksaanwijzing, v1.1
Inhoud flesje:
300 ml.
Dagelijkse dosering: 1 à 3 x 10 ml (één dopje = 10 ml), dit vermengen met een beetje water of vruchtensap (naar smaak).
Probioticasoort:

Breed spectrum metabiotica (complex van meerdere goede rechtsdraaiende melkzuurbacteriën en gisten
o.b.v. kombucha). Zie ook etiket.

Bevat:

Enzymen en antioxidanten

Dit concentraat heeft het kwaliteitslabel van Demeter en Biogarantie en is geproduceerd door de fabrikant Thylbert.
U kunt het als kuur, maar ook permanent gebruiken. De smaak is vrij sterk en zuur, dus u kunt het naar voorkeur en smaak
verdunnen met water of vruchtensap. Dit product is volledig suiker- en alcoholvrij. Daarmee dus ook geschikt voor diabetici. Het is
ook zuivelvrij, dus ook geschikt voor veganisten. Uiteraard kunt u naar smaak suiker, of een suiker vervangend product (zoals stevia)
toevoegen. In het product kunnen wat kleinere deeltjes rond dwarrelen. Deze zijn van nature in het concentraat aanwezig, maar
kunnen zo nodig door een fijn zeefje of kaasdoek gefilterd worden.
U kunt het beste het volgende in acht nemen met betrekking tot dit product:
1. Vermijd zon en warmtebronnen
2. Goed schudden voor gebruik
3. De aanbevolen dagdosering niet overschrijden
4. Na opening gekoeld bewaren ( < 7 graden)
5. Houdbaarheid: zie etiket
6. Voedingswaarde: zie etiket

Achtergrondinformatie van Thylbert
Enzyme Regulator: Voor inwendig gebruik: 1 eetlepel = 1 dopinhoud = 10ml per portie. Voor gewone gezondheidskuur 1 portie per
dag, bij specifieke klachten tot 3 porties per dag. Voor jonge kinderen of kleine huisdieren beginnen met een koffielepeltje per
portie. Kan al gebruikt worden zodra baby's zijn gewend geraakt aan vaste voeding.
Skin Care: is voor uitwendig gebruik: flesje met druppelteller, zodat de vloeistof makkelijk op de huid kan worden gedruppeld en
met een propere vinger open gesmeerd. Je kan dit gebruiken om de huid grondig te reinigen en meteen afspoelen, maar je kan dit
ook 's avonds aanbrengen en laten indrogen tot 's anderendaags voor een diepere inwerking op huiduitslag, eczeem, psoriasis,
puistjes en dergelijke.
Deze producten zijn puur persvocht van het kombuchaferment. Dit bevat bepaalde enzymen die bij gewoon kombuchagebruik niet
beschikbaar komen. Daardoor heeft het nog bepaalde veel krachtiger werkingen dan gewone kombucha.
De meest specifieke werking van kombucha en nog versterkt in deze regulator is zijn leverstimulering. De lever moet glucuronzuur
maken. Doordat deze regulator de lever stimuleert, maakt die meer glucuronzuur.
Dit zuur is de enige bekende stof die van nature zorgt voor de lichaamszuivering bij alle zoogdieren en bij de mens. Daartoe bindt
glucuronzuur zich met gifstoffen zoals zware metalen of organische giffen tot glucuronides. Deze zijn wateroplosbaar en kunnen
door de nieren worden verwerkt en afgevoerd via de urine. Ons lichaam bevat helaas ook een glucuronidase enzyme dat de
zuiverende verbindingen tussen glucuronzuur verbreekt. Daardoor kunnen gifstoffen weer in het lichaam gaan rondzwalpen en
bijvoorbeeld hoofdpijn, misselijkheid en huiduitslag veroorzaken. De enzyme regulator bevat een glucuronidase-inhibitor die het
glucuronidase enzyme inactiveert en dus de ontgiffing beschermt.
Beide werkingen verklaren dat mensen die kombucha beginnen drinken of deze regulator beginnen gebruiken, plots veel meer
glucuronides uitscheiden en dus grondig zuiveren en dat dit de enige zuiveringskuur is waarbij het niet nodig is om bijkomend veel
water te drinken. Hoofdpijn, misselijkheid, huiduitslag zullen hier nooit optreden ingevolge een gebrekkige zuivering.
De huid is de spiegel van de lever. Wie een verzwakte lever heeft, krijgt al snel huidkwaaltjes en wie met huidproblemen kampt,
moet ook zijn lever ondersteunen. Het is logisch dat een natuurlijk product dat in staat is om de lever te stimuleren, ook in staat is
om helend te werken op de huid. Vandaar de mogelijkheid om ditzelfde product voor huidverzorging te gebruiken.
Merk op dat gecombineerd gebruik van onze aquakefir concentrated en de enzyme regulator (of onze kombucha concentrated) een
bijzonder interessante synergie biedt. Het kefirproduct heeft de klemtoon van zijn werking in het spijsverteringsstelsel en zorgt voor
een optimale spijsvertering en darmflora, maar ondersteunt ook rechtstreeks het metabolisme. Het kombuchaproduct ondersteunt
de spijsvertering en darmflora, maar heeft de klemtoon van zijn werking in het hele metabolisme (orgaanwerkingen: lever, nieren,
klieren, longen, hart, hersenen, zenuwstelsel enz).
Een bijzonder interessante aanduiding van hun metabole activiteit is bij gebruik bij spierstijfheid na ongewone inspanningen. De
stijfheid verdwijnt veel sneller.

