ukarz
chiropraktor
Sok : I1UIfI~IJ."llI1U

Farmacel/la
I' enomenalne
IIvnik! uivwuniu

mu znakomitr

I1UlnR·J"W/Jlr.

Lekorz
medycynJ
;\laugoswlI
zmniejs:» b(;I ....

__

~/lle0'···

LEKARZE ZALECAJĄ
~------------~

~---------------

MANGOSTAN
M agia Natury

Optymalne zdrowie i samopoczucie

"Jestem przekonany, że mangostan będzie bez wątpienia najbardziej
efektywnym leczniczym środkiem uzupełniającym." J. Frederic Temp/eman. M.D.

Sok Z owocu mangostanu jest więcej
niż wyjątkowy ... jest konieczny dla
optymalnego zdrowia
Jestem

lekarzem

medycyny

naturalne]

::

tytułem magistra biologii.
specjalizujqcym
się 1\' odżywianiu,
Prakf.vklljr medvcynę alopatycznq i
naturalno,
Podczas swojej praktyki
leczvłem

50 tysięc» pacjentow. Od

ponad 30 lat twor:::ę receptury srodkow
zdrowotnych i od:ywc:ych dla firm
[armaceutvcznych i dla programu
kosmiemego
NASA. Be; przerwy
pos::flkt~ię nowych składnikaw
od:',I'Il'c;,ych
ifirm, ktorych produkty
oferujq pacjentom wvjqtkowe i

skuteczne działanie be; skutkow ubocznych.
Sok ~ 1II11Il~M1OłI/lmil Imrd,(I
<pt'C."fiC:"~;i "'-,h/koll'e
.
własciwosci, Długo i dokładnie

badułnn iI/formacjI'

1/lI

temat

OW/k.'U mangostanu j
przeciwutlenioczv. które te» tlu'oc
~(/\.-iC'ra 1\' duźvch iloscioch, IIV
moim 30 lo letnim doiwlodctrni«

Slo:;uk sok z man;oslanu \\'
protokołach IwWią, które
opracowaliśmy
dla wszl'Stkicb
pacjentÓw. w/gewie 1.
pacienlami choO'mi na raka.
Ręlultah

spotkałem .<ię ji's~c:e ;. takq

iloscio nietateźnycl,
badl/li.jakim
<1WO('

naukowych

{mdilall." :(1.",,1

1TI{/llg05tnl/l/.)

Badania

prowadzone na f/ajlep,l'l"vcll
światowych uniwersytetach
anu/izują specyfiC7.JIe skład"iki
<oku.:: owocu ma1lgQsla1lu, f4W.
4sul/lytly.laóre ptJmagajq Ił'
~1ł'ak::Jll/iu wielu clIorób,
W ,woje) praktyce starurn si~
zarówno zapobiegać jak i leczyć.
Ponieważ CLę sto przychodzą do
mnie pacjenci z zaawansowanym

stadium raka, jestem
zainteresowany badaniami nad
ksantynam]

i ich hamującym

Dr Andre Alesander Kulisz jest lekarzemspecjalisto medvcynv naturalne]. Jest on
tak;« autorem publikacji IUI tematy
medyrzne i :;ywienion-e ora; patentow
medycznych,
Dr Kulis; prowadzi
praktykę ••. Teksasie, gd::ie działu ,.ów"ie~
jego program odnowy biologicznej.
Jego wykłady 1/0 temat zdrowia ora;
urologii kobiecej są znane wsrod
. specjalistow
wie/u krajow. Dr Kulis; był
autorent i dyrektorem prób kiinicznvci: w
Dr Andre A, Kulisz
zakresie 11·'płYWII odzywiania na wylliki
leczenia, Dr Kulis; prowadzi stronę internetowo
/111p :/t/ll.\jiJodfo/'hea/tlz

com

Wiele lat temu, IIQ peczatku {at
60-cych, byłem studentem. i
skońc::yl~m Szkołę Morskq Ił'
.'i:czuil/ie, Naliczyłem .ę;r lam
między innymi, że zdrowie
zaczyna sie od ••.-łaiciwego
od;'l'lI!iania i umiejętności
wykl/17.VSlania /ufm/llw'h

dwie - trzy garcinic na deser,
Następnego dnia budziliśmy

Minęło kilka 'at imałulem
Chory organizm potrzebuje
regeneracji materiału

do

organicznego. 41 nic
syntcrycznego. Nauirulny sok 'mangostanu wzbogacony sokami
pomocniczymi

zawiera bardzo
dużo ksanrvn i może co
'p<l7ywm: każuy bez względu na
\\ ick c:LI' zdrowie, Wolne rodniki
powstające w procesie nk. ydacji
powodują zniszczenie komórek
w orgunizmie. wywołując

choroby sercu i nowotwory.
skutecznie

Iikwiduj.; wolne rodniki. na które
człowiek jest ciągle narażony.
Zardzewiały
meta' jest
bezużyteczny.
ponieważ został

wpływem na mb. SkórkI!
nllllJI:9stanu Z'.!wjem
prnnajmniej
411 ksantyn. z
klÓmh sWć wykazuje
działanie przeciwko rdkowi
piersi. orns!l!lr. płuc. ŹoIqdkjl

uszkodzony przez oksydację
(rdzę). Nasze komórki i organy
mogą być takie osłabione przez
uk,yda<:j~, co może pruwadzić do

itIt.

ciąg dalszy na str. 4

raka i schorzeń serca.

się

bardziej odświeżcni i wypoczęci
niż po podróży do innych miast.
Wiele lat uptyuęlo od tego

komstne,

Antyutleniacze

Bangkoku zmęczeni po przebyciu
wielu stref czasowych i
wielouodzirmvm locie. Jedliśmv
późny obiad \~,hotelu i zazwyczaj

aTtykuiólI! iJlwnQśtiot.'Ych,

Sił xaskakUjaCtl

w

IIie

Moje spotkanie z mangostanem

,ie w

Polskich Liniach Lotniczych.
nawigując i lattU;!": do wielu
krajów, gdzie miałem ok:lzję jeść
wiele lokalnych potraw. Zawsze

srnraliś my si~ postępować
wedłuz zasadv: jedz to, co
lokalni mics.J.aii<;v, a bodziesz

zdrowy. Często ,,: tym ~/.a,ie
lata/cm do Tajlandii.
Zapoznalem ,ię lam z wieloma
potrawami. między innymi
owoc ..em \.1 nazwie garcinia.
znanym również jako mangostan
(ulIgichka nazw •.l - mangostecu).

Pamictarn niczwvkle właściwości
tegl.l OWO.2tL Przylarywaliśmy do

CZ<lSU.

Jć,1 rok ]005. Pewneao dnia
poczta przyniosła mi 'itonnalną

dawkę reklam. Wyrzucając je do
kosza 7auwa7~1em

na jednym

niego.

Opowiedział

mi o owocu.

kiórv ma znaczne właściwości
tecznicze i stosowany jest w
lecznictwie \\ potudniowowschodniej Azji, Dowiedziałem
,i~.
że owoc ten 10 mangostan.
Ten sam manaostan. który tak

smakował na~, \\ Tajlandii.
ciąg dalszy na str. 4

Jako lekarz medycyn)' naturalnej jestem
przekonany, że mangostan reprezentuje całkowicie
nowy wymiar w stosowaniu żywności do leczenia
chrouicVlych c/wrób ijego znaczenie zostanie
docenione w przyszłości,

;\-

z

listów ldj~cic mojego kolegi z
okresu. kiedv mieszkałem IV
Minncapolis, dr. Karla
Andersona. Zad/woniłem do

