
Laminine má pozitivní účinky na 
zdraví celého těla.

Odbourávání stresu a napětí*
Udržuje zdravou hladinu kortizolu*
Reguluje hladinu serotoninu*
Snižuje projevy mentálního stresu*
Podporuje emocionální rovnováhu*

•
•
•
•

Zlepšení spánku a pleti*
Podporuje hluboký a vydatný spánek*
Zmírňuje reakce na stres*
Podporuje tvorbu kolagenu pro zdravější pleť*
Zpomaluje projevy stárnutí*

•
•
•
•

Energie a fyzická výkonnost*
Zlepšuje fyzickou výdrž a energii*
Urychluje zotavení po fyzické námaze*
Zlepšuje linii a pevnost svalů*
Zvyšuje libido / sexuální touhu*

•
•
•
•

Posílení mentální a emocionální rovnováhy*
Stimuluje přirozenou produkci DHEA*
Posiluje funkci a činnost mozku*
Zlepšuje soustředěnost*
Přispívá k celkovému pocitu zdraví*

•
•
•
•

ČEKÁ NA VÁS 
OPTIMÁLNÍ 
ZDRAVÍ A 

ROVNOVÁHA

Výhradní distribuce:
LifePharm
Lake Forest, CA 92630 U.S.A.

www.LifePharm.com

POKUD SE CHCETE DOZVĚDĚT VÍCE, KONTAKTUJTE MĚ PROSÍM NA TÉTO 
ADRESE:

*Toto prohlášení nebylo ověřeno úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). 
Tento produkt není určen k zjišťování, ošetřování, léčení nebo prevenci nemocí.

*Toto prohlášení nebylo ověřeno úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). 
Tento produkt není určen k zjišťování, ošetřování, léčení nebo prevenci nemocí.

Naše mise udržování optimálního zdraví začala 
s produktem Laminine, patentovanou a originální 
recepturou společnosti LifePharm®.

Mimořádně příznivé účinky Laminine podnítily rozšíření 
naší produktové linie o doplňky, které ruku v ruce 
přispívají k dosažení zdravého životního stylu*.

DOKONALÁ SOUHRA

Vyrobeno v U.S.A.

KLÍČ K

NA VÁS ČEKÁ 
UVNITŘ  

JSTE PŘIPRAVENI
HO OBJEVIT?

ZDRAVÍ
DOKONALÉMU

OPTIMÁLNÍ ZDRAVÍ



PŮVOD LAMININE®

Před více než 80 lety uskutečnil kanadský lékař John R. 
Davidson významný objev při studiu embryonálního vývoje 
kuřat.

Opakovaným pozorováním objevil, že oplodněná vajíčka 
obsahují všechny důležité výživné složky nezbytné pro 
vývoj nového organismu.

Davidson tyto složky izoloval, začal je používat na léčbu 
nádorů pacientů a zaznamenal v jejich léčbě výrazné 
pozitivní účinky.

Když doktor Davidson zemřel, výzkum zdánlivě zanikl. 
Téměř 50 let po jeho smrti se podařilo uskutečnit stejný 
objev renomovanému norskému lékaři a výzkumníku, 
doktoru Bjoedne Eskelandovi. 

Byl to právě on, kdo tento výzkum oživil. Doktor Eskeland 
izoloval složku z oplodněných slepičích vajíček, která se 
později stala základem originální receptury výrobku Laminine.

TAJEMSTVÍ DOKONALÉHO 
ZDRAVÍ ODHALENO

RECEPTURA
Přemýšleli jste se někdy o tom, jak se dítě může vyvíjet 
takovým rychlým tempem, nebo jak může mladý člověk 
vydat tolik energie a jak rychle ji dokáže obnovit?

Nebo o tom, jak se dítě může tak rychle učit nové jazyky a 
pamatovat si i ty nejmenší detaily?

Odpověď na tyto otázky spočívá v látce, nevyhnutelné pro 
embryonální vývoj, zvané fibroblastový růstový faktor.

Fibroblastový růstový faktor (FGF)

FGF se přirozeně nachází v lidské placentě, časem se však 
z těla vytrácí, až procesem stárnutí zcela zaniká.

Receptura použitá v lamininu je unikátním zdrojem FGF pro 
dospělé.

Zlepšuje funkci mozkových neuronů
Zvyšuje hladinu aminokyselin a peptidů v buňkách
Vysílá vlastní kmenové buňky do orgánů, které se 
potřebují regenerovat do původního stavu.

•
•
•

LAMININE JE ORIGINÁLNÍ RECEPTURA 
OBSAHUJÍCÍ:

Výtažek z oplodněných slepičích vajíček spolu 
s bílkovinami z mořských ryb a rostlinnými bílkovinami 
poskytuje tělu kompletní řetězec 22 aminokyselin 
nezbytných pro zdraví buněk*.

Když se tento kompletní řetězec aminokyselin dostane do těla, 
stává se přirozeným “adaptogenem”. Ten přeprogramuje 
dospělé kmenové buňky tak, aby se přesunuly k částem 
těla, které regeneraci nejvíce potřebují a svým působením 
je opravily*.

Bílkoviny z mořských ryb

Rostlinné bílkoviny

Výtažek z oplodněných 
slepičích vajíček

SYMBOL ŽIVOTA A OBNOVY
Jedním z nejúžasnějších objevů o Laminine, který jej 
odlišuje od ostatních výživových doplňků na současném 
trhu, je jeho překvapivý vliv na hladinu kortizolu v těle.

Přibližně 7 z 10 Američanů uvádí, že trpí fyzickými a 
psychickými příznaky stresu.

Snížením hladiny kortizolu v těle můžeme zredukovat 
důsledky působení stresu na naše zdraví.

“VYSOKÁ HLADINA KORTIZOLU URYCHLUJE 
PROCES STÁRNUTÍ. ÚČINEK LAMININE NA 
REDUKCI KORTIZOLU JSME ZAZNAMENALI I V 
NAŠÍ NEDÁVNÉ STUDII - PO 12 DNECH POUŽÍVÁNÍ 
LAMININE KLESLA HLADINA KORTIZOLU U JEDINCŮ 
O 23%.*”

Doktor Bjoedne Eskeland,
Nutriční poradce společnosti LifePharm

*Toto prohlášení nebylo ověřeno úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Tento produkt není určen k zjišťování, ošetřování, léčení nebo prevenci nemocí.


