
JAK SE CÍTÍM?

PŘI PRAVIDELNÉM A DLOUHODOBÉM UŽÍVÁNÍ INTRY MAJÍ UŽIVATELÉ ZKUŠENOST,
KTERÁ BY SE KRÁTCE DALA VYJÁDŘIT TOUTO VĚTOU:

"UŽÍVÁM INTRU A CÍTÍM SE LÉPE…" 

Intra působí komplexně v celém organizmu. Proto je dobré všímat si všech změn, ke kterým dochází ve vašem zdravotním stavu, 
včetně různých „drobností“. K tomu může pomoci následující tabulka. Doporučuji, aby si ji každý upravil a doplnil dle svých potřeb.

Zdravotní stav datum zahájení:
stav při zahájení Po 3 dnech Po 2 týdnech Po 1 měsíci Po 3 měsících

Málo energie – cítím se často unaven
Problémy s kůží – oschlá, pálivá, akné
Často mě bolí hlava, slábnoucí zrak
Řezné rány a modřiny se pomalu hojí
Svalové křeče, bolesti kloubů
Menstruační potíže
Častá  nachlazení a infekce 
Mám potíže s překonáváním stresu
Často jsem v depresi, melancholii
Špatná koncentrace a soustředěnost
Silně náchylný na pocení
Zácpa a trávicí problémy
Vypadávají mi vlasy, lámavost nehtů
Špatně usínám a spím
Krátký dech , špatné okysličování
Trpím nechutenstvím
Vysoký nebo nízký tlak
Vysoký cholesterol
Krvácivost dásní, zubní kámen 
*) doplňte sami...

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ INTRY

1. Užívejte denně po dobu nejméně třech-čtyřech měsíců (bez přerušení)
2. Doporučená denní dávka 1-2 odměrky (2-4 kapsle) denně – raději více
3. Před použitím protřepat
4. Otevřenou lahev uchovávejte v chladu a temnu
5. Příjem tekutin zvyšte na 2 – 4 litry denně!
6. Buďte důslední

DOPORUČENÍ A ZKUŠENOSTI

• Užívejte kdykoliv během dne. Určitě však pravidelně každý den. Někdo bere Intru nejraději ráno na lačno, někomu vyhovuje 
brát Intru spíše před spaním, někomu během dne. Je možné denní dávku rozdělit na několik během dne.

• Někteří lidé s nízkým tlakem říkají, že se jim osvědčilo užívat Intru raději před spaním
• Některým diabetikům se osvědčilo užívat 30 minut po jídle nebo po aplikaci perorálních antidiabetik či inzulínu
• Je důležité zajistit tělu vydatný příjem tekutin (2-4l denně). Zvláště v počátku užívání, kdy dochází k pročištění organizmu.
• U Intry se předpokládá dlouhodobé užívání. Doporučuje se brát Intru stále.
• Pokud je to možné, vyhněte se užívání bylin a bylinných přípravků spolu s Introu
• Dobré je proplachovat chvíli Introu ústní dutinu, pak polknout
• Užíváte-li léky, pak užívejte dále: Intru i léky. Zlepší-li se váš zdravotní stav, lékař upraví užívání léků sám.
• Intra je chutná a bezpečná. Není lék; je to doplněk stravy. Její užívání není proto nutno konzultovat s lékařem. Intra obsahuje 

vitamíny a minerály pouze ve stopovém množství. Proto je dobré mít jiný zdroj těchto látek. Doporučuji produkt NUTRIA.

UPOZORNĚNÍ

v průběhu ozdravné kůry může u někoho nastat tzv. adaptační reakce (bolest hlavy, bolest kloubů apod.), která je však pozitivním 
znamením očisty organizmu. Nepřerušujte proto ozdravnou kůru! - ozdravný proces by se zastavil. Přechodně snižte dávky a zvyšte 
příjem tekutin. K těmto reakcím však nemusí vůbec dojít – buďte v klidu!

OBJEDNÁVKY A INFORMACE

Samuel a Zdena Kaletovi, Rybářská 772, 340 22 Nýrsko. www.intra-info.net, www.sweb.cz/intra-eu/cz 
Tel, fax: (+420) 378 40 10 48, mob: (+420) 602 230 645, e-mail: intra-eu@seznam.cz


