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HMD HEAVY
METAL DETOX

350mg (60 CAPS)

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ 100% ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΟΤΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΕ ΔΙΠΛΕΣ
ΤΥΦΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΛΑΣΕΜΠΟ
Αυτή η μοναδική πατενταρισμένη συνταγή με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι το αποτέλεσμα 3 ετών
έρευνας. Οι κλινικές δοκιμές αποδεικνύουν ότι το
HMD™ αποβάλλει αποτελεσματικά τα τοξικά βαρέα
μέταλλα όπως ο υδράργυρος, το μόλυβδο και ακόμη
και το ουράνιο από το σώμα σας.

Το HMD™ είναι κατασκευασμένο από 100% φυσικά, οργανικά
συστατικά και είναι κατάλληλο για χορτοφάγους. ∆εν
περιέχει αλλεργιογόνα, τεχνητά χρώματα, γεύσεις, αλάτι ή
συντηρητικά. Το HMD™ περιέχει κόλιανδρο (Coriandrum
satvium), χλωρέλλα homaccord και τον αυξητικό
παράγοντα χλωρέλλα (CGF).
Σε αντίθεση με άλλους χημικούς χηλικούς παράγοντες, το
HMD™ δεν περιέχει καμία γνωστή ανεπιθύμητη ενέργεια
και είναι ασφαλές για όλη την οικογένεια. Το HMD ™ θα σας
δώσει περισσότερη ενέργεια, θα σας κάνει να νιώθετε
καλύτερα και να εξαλείψετε ή να ανακουφίσετε όλα τα
συμπτώματα που σχετίζονται με την τοξικότητα μετάλλων,
όπως ημικρανίες, κόπωση, αλλεργίες, ευερεθιστότητα και
εναλλαγές της διάθεσης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Το HMD ™ είναι το ΜΟΝΟ 100% φυσικό προϊόν αποτοξίνωσης βαρέων μετάλλων που έχει υποστεί εκτεταμένες
δοκιμές και έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι δουλεύει. Σε αντίθεση με πολλά άλλα προϊόντα απεξάρτησης, το
HMD ™ δεν έχει σημαντικές ανεπιθύμητες παρενέργειες.
∆εν υπάρχει απλά άλλο προϊόν όπως αυτό στην αγορά σήμερα!
Το HMD™ είναι το αποτέλεσμα μιας τριετούς έρευνας που κόστισε πάνω από 1 εκατομμύριο. Κατά τη διάρκεια
αυτών των 3 ετών, περισσότερα από 25 διαφορετικά φυσικά προϊόντα και συνδυασμοί δοκιμάστηκαν επιστημονικά
και ο μόνος συνδυασμός που κατόρθωσε να εξαλείψει τα πιο τοξικά βαρέα μέταλλα είναι τώρα γνωστός ως HMD.
Η έρευνα HMD™ ακολούθησε αυστηρό επιστημονικό πρωτόκολλο γνωστό ως "Χρυσό Πρότυπο" επιστημονικών
δοκιμών: Το "διπλό-τυφλό, ελεγχόμενο με εικονικό φάρμακο" πρωτόκολλο.
Το δείγμα περιλάμβανε 350 άτομα. Ορισμένοι έλαβαν μια αβλαβή ουσία χωρίς δραστικά συστατικά. Αυτό είναι
γνωστό ως «εικονικό φάρμακο». Σε μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη τα υποκείμενα που έλαβαν το
πραγματικό φάρμακο, πρέπει να εκτελούν σημαντικά καλύτερα από τα άτομα που έλαβαν το εικονικό φάρμακο.
Στους ελέγχους μας, κανένα από τα εξεταζόμενα άτομα δεν ήξερε εάν έλαβαν HMD ™ ή απλώς ένα εικονικό
φάρμακο. Ούτε οι ερευνητές ούτε τα εργαστήρια δεν γνώριζαν ποια δοκιμάζονταν. Ως εκ τούτου το όνομα "διπλό
τυφλό" - εξασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα δεν είχαν επηρεαστεί με κανένα τρόπο από προκατάληψη ή πίστη.
∆είγματα τόσο ούρων όσο και κοπράνων ελήφθησαν από τα άτομα πριν (βασική γραμμή) και μετά (μετά) τη λήψη
του HMD™, και τα επίπεδα μετάλλων εξετάστηκαν σε κάθε ένα από αυτά τα δείγματα. Αυτά τα δείγματα εστάλησαν
σε εργαστήρια στις ΗΠΑ όπου τα φασματόμετρα αιχμής ICP-MS χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των δειγμάτων
με ακρίβεια των μερών ανά δισεκατομμύριο. Ένας «αποτοξινωτής» [ουσία που αφαιρεί τα βαρέα μέταλλα από το
σώμα] λειτουργεί εάν τα επίπεδα μετάλλων είναι υψηλότερα στο «μετά-τεστ» [δείγμα που ελήφθη μετά τη λήψη
του φαρμάκου].
Μετά τις αρχικές μελέτες έγιναν περαιτέρω δοκιμές για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα του HMD ™ για την
απομάκρυνση του υδραργύρου καθώς και του ουρανίου.
Το ουράνιο-238 είναι ένα αυξανόμενο παγκόσμιο πρόβλημα εξαιτίας των πυραύλων με απεμπλουτισμένο ουράνιο
που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των πολέμων. Το HMD ™ είναι το μοναδικό φυσικό προϊόν απεξάρτησης
που μπορεί να αφαιρέσει ουράνιο 238.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μετά από 12ωρη πρόκληση με HMD ™, πολλά δείγματα βαρέων μετάλλων
εξαλείφθηκαν στα δείγματα των ούρων και των κοπράνων, σε σύγκριση με τη βασική γραμμή (τα αριθμητικά
στοιχεία εκφράζονται ως% μέση αύξηση):

•
•
•
•

Υδράργυρος – 448%
Μόλυβδος – 483%
Αρσενικό – 7,409%
Ουράνιο – 707%

•
•
•
•

Αντιμόνιο – 45%
Κάδμιο – 67%
Βισμούθιο – 564%
Νικέλιο – 80%

Το HMD™ έχει μεταγλωττιστεί ως «απαλός αποτοξινωτής» λόγω της έλλειψης παρενεργειών αποτοξίνωσης. Ενώ
μερικοί άνθρωποι εμφανίζουν μικρά συμπτώματα αποτοξίνωσης όπως πονοκεφάλους κατά τις πρώτες 24 ώρες,
δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές παρενέργειες. Η εμπειρία κάποιας μορφής συμπτωμάτων απεξάρτησης είναι
συνήθως ένα καλό σημάδι - αυτό σημαίνει ότι το προϊόν λειτουργεί καθώς το σώμα αντιδρά στις τοξίνες που
απομακρύνονται από τα σημεία αποθήκευσης σε ιστούς και όργανα. Αυτή η επίδραση έχει ονομάζεται
«Θεραπευτική κρίση».
Σε αντίθεση με τα συνθετικά χηλικά που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες όπως τη νεφρική
ανεπάρκεια, το HMD™ δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στα όργανα αποτοξίνωσης. Κατά τη διάρκεια των κλινικών
δοκιμών εξετάσαμε επίσης τις λειτουργίες των νεφρών, του ήπατος και της καρδιάς πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά τη λήψη του HMD™ και δεν βρέθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες. Αντίθετα, η έρευνα του HMD™ έδειξε
βελτίωση των σωματικών λειτουργιών. Η εξέταση της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας (HRV) - ένα
μέτρο της λειτουργικότητας όλων των φυσιολογικών συστημάτων του σώματος - έδειξε σημαντική βελτίωση.
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ HMD™
Το HMD™ είναι 100% φυσικό και 100% αποτελεσματικό. Είναι ένα μείγμα φυσικών συστατικών που έχει αποδειχθεί
επιστημονικά ότι εξαλείφει τα βαρέα μέταλλα από το σώμα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η λήψη όλων των
συστατικών HMD ™ από μόνα τους δεν θα επιφέρει αποτοξινωτικές επιδράσεις (metal binding). Μόνο όταν
αναμειγνύονται μαζί σε μια ειδική αναλογία είναι αποτελεσματικές. Έχει πάρει 1 εκατομμύριο δολάρια και 3 χρόνια
εκτεταμένης έρευνας για να βρει τον μοναδικό τύπο HMD™ με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εξαλείφει τα πιο
επιβλαβή βαρέα μέταλλα και τοξίνες από το σώμα.
Το HMD™ είναι ένα απολύτως φυσικό προϊόν αποτοξίνωσης: Είναι ένα συνεργιστικό μείγμα φυτικών συστατικών
όπως ο αυξητικός παράγοντας χλωρέλλα, Coriandrum satvium (το κόλιανδρο) και ένας homaccord του Chlorella
pyrenoidosa.
Προκειμένου να υποστηρίξουμε περαιτέρω και να ενισχύσουμε τη διαδικασία καθαρισμού του σώματος,
αναπτύξαμε τα ειδικά σκευάσματα «HMD ™ LAVAGE» και το ειδικό HMD ™ CHLORELLA.
Παράγοντας ανάπτυξης χλωρέλλα:
Ο αυξητικός παράγοντας χλωρέλλας (CGF) είναι εκχύλισμα
απόσταξης ατμού από Chlorella pyrenoidosa. Το Chlorella Pyrenoidosa είναι ένα είδος καταπράσινου άλγους (φυκιού) του
γλυκού νερού. Το χλωρέλλα έχει πολλά οφέλη για την υγεία και
βοηθά τον οργανισμό στην αποτοξίνωση του. Σε μελέτες σε
ζώα έχει αποδειχθεί ότι απομακρύνει μερικά τοξικά μέταλλα.

C.G.F (Chlorella Growth Factor

Ο CGF είναι πλούσιος σε νευροπεπτίδια τα οποία είναι μικρά
μόρια που επηρεάζουν την εγκεφαλική δραστηριότητα. Αυτά
έχουν αποδειχθεί ότι πιάνουν τα μέταλλα και εξαλείφονται
μέσω του ουροποιητικού συστήματος.

Nucleic acids

Amino acids

Glucose
Mannose
Rhamnose
Arabinose
Galactose
Xylose

Glutamic acid
Aspartic acid
Alanine
Serine
Glycine
Proline

CORIANDRUM SATIVUM (ΚΟΛΙΑΝ∆ΡΟΣ):
Το Coriandrum sativum είναι ένα βότανο κοινώς γνωστό ως κόλιανδρο. Το
Cilantro είναι ένα φυσικό βάμμα από οργανικά φύλλα κορίανδρου. Είναι ένα
εκχύλισμα γλυκερίνης φυτικής προέλευσης. Ενώ το βάμμα κόλιανδρου
χρησιμοποιείται από μόνο του γιατί μπορεί στην πραγματικότητα να
προκαλέσει το σώμα να συγκρατήσει τα μέταλλα αντί να τα εξαλείψει, όταν
χρησιμοποιείται στο ειδικό συνεργιστικό μείγμα μας, έχει το αντίθετο
αποτέλεσμα.
HOMACCORD ΤΗΣ ΧΛΩΡΕΛΛΑΣ ΠΥΡΕΝΟΕΙ∆ΩΣΑ:
Ένα homaccord της Chlorella Pyrenoidosa είναι ένα ομοιοπαθητικό μείγμα
χλωρέλλας διαφορετικών δυνατοτήτων.

HMD™ ULTIMATE DETOX PACK
Το χλωρέλλα, από μόνο του, δεν είναι ένας ενδοκυτταρικός χηλικός παράγοντας,
συνεπώς δεν θα τραβήξει βαρέα μέταλλα από τα κύτταρα. Θα παραλάβει μόνο βαρέα
μέταλλα και άλλες τοξίνες από το εξωτερικό του κυττάρου, είτε από το μεσέγχυμα
είτε από το έντερο και θα τα αποβάλει από το σώμα.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συστήνουμε το HMD ™ ULTIMATE DETOX PACK για
τη χηλικοποίηση, την κινητοποίηση και την εξάλειψη των τοξινών από το σώμα. Είναι
πραγματικά ένα απόλυτο πακέτο αποτοξίνωσης με πολλούς τρόπους, καθώς το HMD
™ θα χηλύνει μέταλλα από τα κύτταρα, ενώ το HMD ™ LAVAGE, το οποίο είναι ένα
μείγμα αποστράγγισης βοτάνων, το οποίο θα ανοίξει τα όργανα αποτοξίνωσης,
επιτρέποντας έτσι την εξάλειψη των τοξινών την ίδια στιγμή. Το HMD ™ CHLORELLA
έρχεται έπειτα και "σκουπίζει" τα θραύσματα, "τα βουρτσίζει" έξω από το σώμα.

Εάν θέλετε να διαβάσετε τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας απλά κατεβάστε τα παρακάτω άρθρα:
1. Georgiou, G.J. Natural Heavy Metal Chelators: Do They Work? Explore! Vol. 16, No. 6, 2007
2. Georgiou, G.J. A Natural Heavy Metal Chelator is Born: It’s Use in Paediatric Cases, British Naturopathic Journal, Vol. 24, No. 1, 2007
3. The Use of Hair Tissue Mineral Analysis in Clinical Decision-Making Regarding Heavy Metal Chelation (2010)
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