
Laminine má pozitívne účinky na 
zdravie celého tela. 

Odbúravanie stresu a napätia*
Udržuje zdravú hladinu kortizolu* 
Reguluje hladinu serotonínu*
Znižuje prejavy mentálneho stresu*
Podporuje emocionálnu rovnováhu*

•
•
•
•

Zlepšenie spánku a pleti*
Podporuje hlboký a výdatný spánok*
Zmierňuje reakcie na stres*
Podporuje tvorbu kolagénu pre zdravšiu pleť*
Spomaľuje prejavy starnutia*

•
•
•
•

Energia a fyzická výkonnosť*
Zlepšuje fyzickú výdrž a energiu*
Urýchľuje zotavenie po fyzickej námahe*
Zlepšuje líniu a pevnosť svalov*
Zvyšuje libido/sexuálnu túžbu*

•
•
•
•

Posilnenie mentálnej a emocionálnej rovnováhy*
Stimuluje prirodzenú produkciu DHEA*
Posilňuje funkciu a činnosť mozgu*
Zlepšuje sústredenosť*
Prispieva k celkovému pocitu zdravia*

•
•
•
•

OČAKÁVA VÁS 
OPTIMÁLNE 
ZDRAVIE A 

ROVNOVÁHA

Výhradná distribúcia:
LifePharm
Lake Forest, CA 92630 U.S.A.

www.LifePharm.com

AK SA CHCETE DOZVEDIEŤ VIAC, KONTAKTUJTE MA, PROSÍM, NA TEJTO 
ADRESE:

*Toto prehlásenie nebolo overené Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).  
Tento produkt nie je určený na zisťovanie, ošetrovanie, liečenie alebo prevenciu chorôb. 

*Toto prehlásenie nebolo overené Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).  
Tento produkt nie je určený na zisťovanie, ošetrovanie, liečenie alebo prevenciu chorôb. 

Naša misia udržiavania optimálneho zdravia začala 
s produktom Laminine, patentovanou a originálnou 
receptúrou spoločnosti LifePharm®. 

Mimoriadne priaznivé účinky Laminine podnietili rozšírenie 
našej produktovej línie o doplnky, ktoré ruka v ruke 
prispievajú k dosiahnutiu zdravého životného štýlu*.

DOKONALÁ  SÚHRA

Vyrobené v U.S.A.
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PÔVOD LAMININE®

Pred viac ako 80 rokmi uskutočnil kanadský lekár John R. 
Davidson významný objav pri štúdiu embryonálneho 
vývoja kurčiat.

Opakovaným pozorovaním objavil, že zložky, ktoré 
oplodnené vajíčka obsahujú, predurčujú zdravý vývoj plodu. 

Davidson tieto zložky izoloval, začal ich injekčne aplikovať 
priamo do nádorov pacientov a zaznamenal v ich liečbe 
výrazné pozitívne účinky. 

Keď doktor Davidson zomrel, výskum zdanlivo zanikol s 
ním. Takmer 50 rokov po jeho smrti sa podarilo uskutočniť 
rovnaký objav renomovanému nórskemu lekárovi a 
výskumníkovi, doktorovi Bjoedne Eskelandovi.  

Bol to práve on, kto tento výskum oživil. Doktor Eskeland 
izoloval zložku z oplodnených slepačích vajíčok, ktorá sa 
neskôr stala základom originálnej receptúry výrobku Laminine.

TAJOMSTVO DOKONALÉHO 
ZDRAVIA OBJAVENÉ

RECEPTÚRA
Premýšľali ste sa niekedy o tom, ako sa dieťa môže vyvíjať 
takým rýchlym tempom alebo ako môže mladý človek vydať 
toľko energie a zároveň ju tak rýchlo obnoviť? 

Čudovali ste sa, ako sa dieťa môže tak rýchlo učiť nové 
jazyky a pamätať si aj tie najmenšie detaily? 

Odpoveď na tieto otázky spočíva v látke, nevyhnutnej pre 
embryonálny vývoj, nazývanej Fibroblastový rastový faktor.

Fibroblastový rastový faktor (FGF)

FGF sa prirodzene nachádza v ľudskej placente, časom sa 
však z tela vytráca, až procesom starnutia úplne zaniká. 

Receptúra použitá v Laminine je unikátnym zdrojom FGF 
pre dospelých.

Zlepšuje funkciu mozgových neurónov 
Zvyšuje hladinu aminokyselín a peptidov v bunkách
Vysiela vlastné kmeňové bunky do orgánov, ktoré sa 
potrebujú regenerovať do pôvodného stavu. 

•
•
•

LAMININE JE ORIGINÁLNA RECEPTÚRA 
OBSAHUJÚCA:

Výťažok z oplodnených slepačích vajíčok spolu 
s bielkovinami z morských rýb a rastlinnými bielkovinami 
poskytuje telu kompletný reťazec 22 aminokyselín 
nevyhnutných pre zdravie buniek*.

Keď sa tento kompletný reťazec aminokyselín dostane 
do tela, stáva sa prirodzeným “adaptogénom”. Ten 
preprogramuje dospelé kmeňové bunky tak, aby sa 
presunuli k častiam tela, ktoré regeneráciu najviac 
potrebujú a svojím pôsobením ich opravili*.

Bielkoviny z morských rýb

Rastlinné bielkoviny

Výťažok z oplodnených 
slepačích vajíčok 

SYMBOL ŽIVOTA A OBNOVY
Jedným z najúžasnejších objavov o Laminine, ktorý ho 
odlišuje od ostatných výživových doplnkov na súčasnom 
trhu, je jeho prekvapujúci vplyv na hladinu kortizolu v tele.

Približne 7 z 10 Američanov uvádza, že trpí fyzickými a 
psychickými príznakmi stresu. 

Znížením hladiny kortizolu v tele môžeme zredukovať 
následky pôsobenia stresu na naše zdravie. 

“VYSOKÁ HLADINA KORTIZOLU URÝCHĽUJE PROCES 
STARNUTIA. ÚČINNOK LAMININE NA REDUKCIU 
KORTIZOLU SME ZAZNAMENALI AJ V NAŠEJ 
NEDÁVNEJ ŠTÚDII - PO 12 DŇOCH POUŽÍVANIA 
LAMINIE  KLESLA HLADINA KORTIZOLU U JEDINCOV 
O 23%*”

Doktor Bjoedne Eskeland,
Nutričný poradca spoločnosti LifePharm

*Toto prehlásenie nebolo overené Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Tento produkt nie je určený na zisťovanie, ošetrovanie, liečenie alebo prevenciu chorôb. 
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