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MYSTIQUE - intymny kobiecy żel, stworzony przez naukowców z USA dla intensyfikacji 

uczuć przy kobiecym orgazmie, wybawienia od oziębłości i anorgazmii. 

Mystique przygotowuje do, przyśpiesza natarcie kobiecego orgazmu, robi go jaskrawiej, 

głębiej i trwalej. 

Mystique tworzy warunki dla natarcia orgazmu u tych kobiet, kto wcześniej nie doświadczał 

orgazmu. 

Mystique nie ma efektów ubocznych i nie wywołuje przyzwyczajenia. Dla osiągania orgazmu 

Mystique nanosi się na organy płciowe. 

Mystique — ekologicznie czysty produkt, w podstawie opracowania którego leży Nagroda 

Nobla w dziedzinie medycyny. 

Po otrzymywaniu trzema fizjologami Nagrody Nobla w 1998 roku (doktor Robert F. 

Furchgott, doktor Louis Ignarro i doktor Ferid Murad) za odkrycie roli tlenku azotu w 

organizmie człowieka, doktor Thompson przepracował i wprowadził korekty w produkt, 

który wypróbowywał się nim w ciągu sześciu lat. Thompsonem był stworzony i 

przedstawiony na rynek międzynarodowy pierwszy i jedyny na dzisiejszy dzień produkt 

profilaktycznego kierunku, pozwalający przywrócić seksualne czucie i powiększyć 

prawdopodobieństwo podłogowego zadowolenia kobiety. 

Z czasem wykorzystania danego produktu stali przechodzić przez rzeczy, które w żaden 

sposób nie zostały związane z orgazmem. Pojawiło się mnóstwo pozytywnych 

terapeutycznych efektów. 

W skład Mystique wchodzi L-argininowaja aminokwas. Dany aminokwas sprzyja 

wyodrębnianiu tlenku azotu (NO), który, z kolei, staje się nosicielem informacji w organizmie 

człowieka. Z pomocą dla tlenku azotu ośrodkowy układ nerwowy określa że odbywa się w 

każdej klatce organizmu. 

Właściwości lecznicze L-arginina: 

Ten aminokwas niezbędna dla normalnego funkcjonowania przysadki. 

Potrzeba w argininie szczególnie wielka u mężczyzn, nasienna ciecz na 80% składa się z tego 

białkowego materiału budowlanego, i deficyt on może przyprowadzić do niepłodności. 

Pożytek. Powiększa ilość trzymanie spermatozoidów w spermie u mężczyzn. Poprawia 

odpornościowe reakcje i zagojenie ran. Pomaga metabolizmowi tłuszczu, narosnąć w 

organizmie i podnosi mięśniowa aktywność. 

Męskie seksualne rozstroju. U mężczyzn tlenek azotu gra rozwiązującą rolę w zdolności 

osiągania i podtrzymania erekcji. Jak pokazują kilka badań, prijom 2,8 gr L-arginina sprzyjają 

wyrobowi wystarczającej ilości sosudorasszyriajuszczego substancje dlatego, żeby z 

powodzeniem walczyć z niezdolnością do erekcji. 

Arginin niezbędny ludziom dorosłym, dlatego że po 30 latach prawie w całości ustaje jego 

sekrecja z przysadki. 
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Tlenek azotu, utworzyć się z arginina, zdolna na o wiele większe, osłabiając tętnice i tym 

samym zapewniając lepszy krwotok ona może pomagać z takimi chorobami, związanymi z 

naruszeniem krwiobiegu, jak wieńcowa choroba serca w połączeniu z dusznicą bolesną, 

przeplatająca się kulawość (zły dopływ krwi nóg) i nadciśnienie, a także naruszenia 

mózgowego krwiobiegu. Wywoływane argininom rozszerzanie naczyń wyraźnie nawet u 

młodych ludzi, u których, na ogół, nie bywa naruszenij krwiobiegu. Iniekcje tego 

aminokwasu mogą umacniać serdeczny mięsień y cierpiących na nieruchomą serdeczną 

niewystarczalność. 

Odpornościowe funkcje.  

Arginin sprzyja gwałtownemu podniesieniu aktywności klatek — naturalnych kilerów (NK) 

— głównego składnika ochronnego systemu naszego organizmu. Jak wykazało jedno badanie, 

przyjmowanie arginina częściami w ciągu dnia przyprowadzał do wzrastania aktywności NK-

kletok na 91%! Przy tym także ulepsza się funkcja t-klatka. Takie odmłodzenie układu 

odpornościowego mogłoby okazać się nadzwyczaj wartościowy dla ludzi, zaatakowanych 

przez AIDS albo jakimś innym wirusowym albo chorobami nowotworowymi. 

Obrażenia kości i tkanek.  

Badacze ożogowych centra liczą arginin niezastąpionym środkiem na przywrócenie 

białkowego bilansu u ludzi z ciężkimi oparzeniami. Zeznane także, że on przyśpiesza 

zagojenie ran, pieriełomow i cukrzycowych wrzodów na nogach. Arginin może uzdrawiać i 

regenerować nerwy. Oprócz tego, powodzenie programu zapobiegania osteoporozy, być 

może, toże w znacznym stopniu zależy od arginina. Tlenek azotu hamuje stratę tkanki 

kostnej, w ten czas jak wyodrębnianie hormonu wzrostu może sprzyjać podniesieniu gęstości 

kości. 

Dla czego potrzebny Mystique(mistyk) 

Ludzkość od dawnych czasów próbuje rozwiązać problem zdrowia, młodości i 

długowieczności. 

W czas teraźniejszy istnieje ogromna ilość najbardziej rozmaitych naprawlenij, szkół, prądów, 

instytutów, zajmujących się wyzdrowieniem człowieka. Niewątpliwie, osiągają się wyniki 

wyzdrowienia z tej albo innym stopniem wydajności. Jednak te systemy nie podchodzą 

każdemu, i dlatego większości ludzi nie udaje się rozwiązać problem swojego zdrowia. 

Dzisiaj nauka i technologia poszerzają horyzont naszych możliwości. 

Towarzystwo FFI proponuje środek realnie rozwiązujący problemy zdrowia - Mystique. 

Formuła Mystique analogiczna formule takiego produktu jak VOLUPTA, który już dawno z 

powodzeniem siebie polecił i wyśmienicie pracował w wielu krajach świata. 

Przez naukowców zostało ujawnione i udowodnione, że tlenek azotu posiada szerokie widmo 

riegulatornogo działania (kieruje wewnątrzklatkowymi i międzyklatkowymi procesami) i 

bierze udział praktycznie we wszystkich procesach, odbywających się w organizmie 

człowieka. 
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Tym rozmawia podniesione zainteresowanie naukowców, lekarzy, farmakologów i innych 

specjalistów rolą tlenku azotu. 

Dzisiaj tlenek azotu z powodzeniem stosują w kardiologii, ginekologii, onkologii, 

stomatologii, przy rekonstrukcyjno-plastycznych operacjach, w polowej chirurgii i innych 

dziedzinach medycyny. 

Odbywają się intensywne opracowanie i wdrożenie nowych diagnostycznych i 

terapeutycznych metod i preparatów, które oparte na badaniach tlenku azotu i przeznaczone 

dla leczenia różnych schorzeń. 

Trwają studiowanie i opracowanie najefektywniejszych środków dostarczania tlenku azotu w 

organizm. 

Na dzisiejszy dzień w świecie już opracowane różne przyrządy, sposoby i środki dostarczania 

tlenku azotu w organizm (aparatowe metody, pierroralnyje środki, iniekcje i dr.) 

Jednak wszyscy oni mają szereg właściwości, które ograniczają ich stosowanie. 

Pewne z ich wymagają warunki specjalne, wydatki finansowe, obecność specjalnej aparatury i 

kwalifikowanych specjalistów (aparaty typu « Płazon »). Oni skierowane na decyzję tylko 

wąskich, lokalnych problemów (na przykład dla zagojenia ran). 

Jest sposobami, które skierowane na rozwiązanie problemów, powiązanych z powszechnym 

wyzdrowieniem. I rzeczywiście, oni dają potrząsający wynik (znacznie na zewnątrz i 

wewnętrznie odmładza się organizm, idą problemy ze zdrowiem). Ale to praktycznie 

nieosiągalne zza ogromnych wydatków finansowych. 

Dzisiaj kurs iniekcji płynnego D- arginina (aminokwasy syntetycznego pochodzenia), który 

bardzo skutecznie odmładza organizm, w Ameryce kosztuje nie mniej 40 tysięcy dolarów, a 

w Europie ponad 72 tysięcy euro. I pozwolić sobie to mogą tylko bardzo zapewnieni ludzie. I 

jest minusem - arginin w takim razie proizwiedion chemicznym putiom. 

Doustne środki (tabletki, kapsułki, dodania), dostępniejsze po cenie, ale stosować ich może 

nie każdy człowiek (obecność jakichkolwiek zachorowań albo sprzecznych zeznań). 

I przede wszystkim: dostając się w przewód pokarmowy te środki są poddawane 

mechanicznemu i chemicznemu oddziaływaniu środowisk wewnętrznych organizmu, odbywa 

się kolosalna strata tlenku azotu a znaczy, nie osiąga się niezbędny wynik. 

Naturalna droga wykształcenia tlenku azotu w naszym organizmie - arginin. Go otrzymujemy 

z białkowego pożywienia. 

Arginin - jedna z najważniejszych aminokwasów, niezbędna naszemu organizmowi do 

syntezy białek, hormonów, enzymów, wykształcenia tlenku azotu. 

Arginin powinniśmy otrzymywać z produktów żywnościowych. 
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Ale obecne produkty żywnościowe nie mogą w całej rozciągłości zapewnić nasz organizm 

argininom (zmniejszenie treści w nich pożytecznych substancji, użycie genetycznie 

izmienionnych produktów i t. d.) 

W wsiom świecie arginin nazywają najpotężniejszym aminokwasem kardiologii i 

immunologii. 

Deficyt arginina, a znaczy i tlenek azotu ciągnie po sobą naruszenia w organizmie, powstanie 

różnych schorzeń. O tym już oświadcza cała przodująca medycyna. 

Takim obrazem, tlenek azotu posiada ogromne znaczenie w czynnościach człowieka. On nam 

życiowo niezbędny. 

Wyżej wymienione sposoby dostawy tlenku azotu w organizm albo niewygodne, albo 

niedostępne po cenie, albo nieefektywne. 

I tylko Mystique (dzięki swojemu składowi, metodzie zastosowania i wartości) pojawia się 

najefektywniejszym, wygodnym i dostępnymi środkami przywrócenia zdrowia dla każdego 

człowieka. 

Mystique: 

1. uzupełnia wzrastający deficyt arginina 

2. sprzyja naturalnemu wyrobowi tlenku azotu 

3. przywraca zdrowie 

4. popiera normalne funkcjonowanie naszego organizmu 

W czym zaś właściwości takiego potrząsającego terapeutycznego efektu i wpływu Mystique 

na każdego człowieka? 

Składnik, wchodzący w skład Mystique (L- arginin - aminokwas naturalnego pochodzenia, 

poprzednik tlenku azotu) porusza biologiczne podstawy funkcjonowania organizmu 

ludzkiego. Uruchamiają się naturalne procesy samoregulacji i przywrócenia, właściwe 

każdemu żywemu organizmowi. Odbywają się regeneracja, przywrócenie i normalizacja 

funkcjonowania klatek, organów i systemów, podnoszą się adaptacyjne zdolności człowieka, 

odporność do różnych schorzeń. 

Mystique podnosi immunitet i dlatego włączany do programu profilaktyki i leczenia AIDS-u. 

Mystique rozwiązuje problemy organizmu na klatkowym poziomie. 

Dlatego tak unikatowy i szeroki widmo działania Mystique i do tego każdy człowiek uzyskuje 

właśnie swój Własny Wynik po zdrowiu. 

Dla osiągania wyniku jest potrzebny opriedielonnyj okres czasu. 
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Ten okres u każdego swój. Długotrwałość jego związana z właściwościami człowieka, 

charakterem jego zachorowań, obecnością wewnętrznych problemów (o których on nawet i 

nie podejrzewa) i t. d. Tradycyjny sposób rozwiązania problemów po zdrowiu - tabletki. Ale 

ogólnie znane i naukowo udowodnione, że pozbywając się jednego zachorowania 

zdobywamy inne - "sadzimy na" wątroba, nerki, żołądek (na każdym pakowaniu tabletek 

ogromna ilość sprzecznych zeznań). I znaczy, trzeba sierjozno rozwiązywać problemy już 

innych organów. Często odbywa się praktycznie otrucie ludzi zapatientowanymi środkami. 

Jest inne (bardziej oszczędzające) sposoby osiągania pozytywnych wyników - homeopatia, 

trawy i tak dalej. Ale to zawsze wymaga bardzo długotrwałe stosowanie (czasami na leczenie 

idą lata). A czasem sytuacja ze zdrowiem taka, co sczot idiot w tygodnie, dni i nawet godziny. 

Nie ma czasu czekać!!! 

 

Wynik potrzebny teraz!!! 

W większości przypadków Mystique dajot szybki wynik, czasem na tyle szybki, co staje się 

przyjemną niespodzianką dla człowieka. 

Mystique - to rzeczywiste rozwiązanie problemów zdrowia!!! 

Ludzkość jeszczo w całej rozciągłości nie zrozumiało wartości prawdziwej i ogromnej 

ważności Mystique dla każdego człowieka. 

Komu dzisiaj potrzebny ten produkt? 

Wszystkim - od nowo narodzony dzieci do ludzi podeszłego wieku. 

Mystique - dla tych, kto chce być zdrowy i żyć długo. 

Szczegółowy skład 

W skład żela Mystique wchodzą: 

oczyszczona woda, propilenglikol, gidroksietiłcełlułoza, L-arginin, kwas cytrynowy, mentol, 

mietiłparabien. 

L-arginin, naturalna aminokwasów, wchodzi w skład białka, a to - materiał budowlany dla 

wszystkich hormonów w organizmie człowieka. L-arginin utworzy monotlenek azotu, który 

pozytywnie wpływa na organizm. Właśnie w tym uzasadnienie wielu zdrowotnych efektów, 

na pierwszy rzut oka, wydawałoby się, cudownych. 

Skład Mystique jak i wszyscy genialne - prosty, ale efektywny. 

W niego wchodzą tylko naturalne elementy: 

* aminokwas L - arginin 

* mentol 
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* propilenglikol 

* mietiłparabien 

* gidroksietiłcełlułoza 

* oczyszczona woda 

* kwas cytrynowy 

A więc, żel Mystique: 

* 100% naturalny 

* Bez hormonów, konserwantów 

* Nie ma efektów ubocznych 

* Nie lekarstwo i nie wymaga recepty lekarza 

* Bezpieczny przy połykaniu 

* Przeznaczony dla kobiet, ale niezbędny wszystkim (kobietom, mężczyznom, dzieciom, 

ludziom w podeszłym wieku) 

Zalety Mystique 

1. wysokiej jakości 

2. stworzenia stanowi podstawę odkrycie wyróżnione Nagrodą Nobla przez 1998 lata 

3. rzeczywiście przywraca zdrowie 

4. szybkość wyników po zdrowiu 

5. obejmuje wszystko kategorie wiekowe 

6. rozwiązuje problemy na poziomie klatki 

7. uzupełnia wzrastający deficyt arginina (sprzyja naturalnemu wyrobowi tlenku azotu) 

8. możliwość profilaktyki i leczenia AIDS-u 

9. naturalnego pochodzenia, nie utrzymuje hormonów, konserwantów 

10. nie bywa przedawkowania, przyzwyczajenia, zależności 

11. prosty w stosowaniu 

12. przystępna cena 
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Efekt leczniczy: 

Kostno - mięśniowy system 

Stawy.  

Mystique przyczynia się do poprawy dopływu krwi stawów. Dlatego przyśpieszają procesy 

wymienne w stawowych i chrząstkowych tkankach. Maleją zapalne i destrukcyjne procesy w 

stawach, następnie kończą działalność zapalenie i infekcyjny proces. Giną czużerodnyje 

klatki, w tej liczbie i drobnoustrojowe. Pochodzić żużle i sole. Ulepsza się synteza 

międzyklatkowych elementów, a to przyprowadza do regeneracji i przywrócenia stawowych i 

chrząstkowych tkanek. Ulepszają się ruchomość i elastyczność stawów. 

Kostia. 

Mystique sprzyja przywróceniu struktury tkanki kostnej (z osteoporozą, pieriełomach). 

Odbywa się zwiększenie prędkości zagojenia i przywrócenia uszkadzanych tkanek i kości 

(potłuczenia, rany, rozciągnięcia ścięgien, pieriełomy kości). 

Mięśnie. Mystique przyczynia się do poprawy krwiobiegu w tkance mięśniowej. To zapewnia 

przybycie niezbędnych substancji do mięśni i wyprowadzenie z nich produktów rozkładu i 

toksyn. Także odbywa się oczyszczenie mięśni od azotistych żużlów, gromadzących się w 

czasie fizycznego ładowania. Dlatego ulepszają się procesy wymienne. Stymuluje się 

rozmnażanie mięśniowych klatek i ulega zahamowaniu rozmnażanie tłuszczowych klatek. 

Dlatego odbywają się powiększenie masy mięśniowej i zmniejszenie tłuszczowy. Takim 

obrazem normalizuje się tłuszczowa wymiana. 

(Mystique można wykorzystać do body building) 

Krwionośna i limfatyczna systemy 

Mystique sprzyja relaksowi gładkiej muskulatury ścianek naczyń na całej ich długości dlatego 

normalizuje się ciśnienie tętnicze. 

Ulepsza się mikrocyrkulacyja. Odbywa się istotna poprawa krwiobiegu i limfoobraszczenija 

całego organizmu. Ulepsza się dostarczanie tlenu i wszystkich niezbędnych substancji do 

wszystkich organom i wyprowadzenie produktów rozkładu z nich. 

Ulepsza się wieńcowa mikrocyrkulacyja, podnosi się wydajność pracy serca. Za rachunek 

relaksu naczyń, rośnie dopływ krwi, wzbogaconej przez tlen, do serdecznego mięśnia. To 

poprawia pracę serdecznego mięśnia. 

Mystique wpływa na aktywność naczyń, osłabia ich (zdejmuje spazm), przynosi ulgę 

krwotokowi. To uprzedza i kupażuje szturm dusznicy bolesnej. 

Spada poziom cholesterolu w krwi. Ulepsza się stan naczyń krwionośnych: umacniają się 

ścianki naczyń, podtrzymuje się w normie aktywność, ulepsza się ich przepuszczalność. 

Ulepszają się dopływ i odpływ limfy i krwie (znika żylakowatość). 
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Wskutek tych procesów likwidują się skrzepy i atieroskleroticzeskije blaszki (decydują się 

problemy arteriosklerozy), zapobiega się ich wykształcenie. 

Mystique stymuluje mikrocyrkulacyju krwiobiegu w obwodzie troficzeskich wrzodów. I w 

konsekwencji wzmaga się aktywność makrofagow, które przytłaczają rozwój 

chorobotwórczych mikroorganizmów. Rośnie szybkość oczyszczenia, zagojenia i regeneracji 

tkanki w dziedziny troficzeskich wrzodów. 

Oddechowy system 

Brak tlenku azotu sprzyja podniesieniu aktywności gładkich mięśni oskrzeli i ich zwężeniu z 

astmą oskrzelową. Mystique (tlenek azotu) sprzyja relaksowi gładkiej muskulatury ścianek 

naczyń w lekkich i w gładkich mięśniach oskrzeli. Wskutek tego, schodzą spazmy mięśni 

oskrzeli, następuje ich relaks (astmatyczne przejawu, szturmy duszności, bronchit, astma 

oskrzelowa) i ulepsza się przybycie tlenu w logkije. Przez poszerzone naczynia logkich 

ulepsza się gazoobmien w alwieołach (przybycie tlenu do krwi i wyprowadzenie uglekisłogo 

gazu). Mystique daje sprzyjający terapeutyczny efekt przy szeregu zachorowań lekkich, 

towarzyszących bronchospazmom, płucnym nadciśnieniem, innymi naruszenijami. Także 

wskutek rozszerzania naczyń ulepsza się odpływ cieczy z gajmorowych pazuch (przy 

zapaleniu zatok). 

Trawienny system 

Mystique poprawia pracę podżołądkowego gruczołu. Wskutek tego normalizuje się trzymanie 

cukru w krwie, insulinowy bilans i tłuszczową wymianę. Odbywa się obniżenie cukru z 

cukrzycą. 

Ulega zahamowaniu rozmnażanie tłuszczowych klatek i stymuluje się rozmnażanie 

mięśniowych klatek że sprzyja obniżeniu wagi. Takim obrazem, zapobiega powstanie 

otyłości. 

Mystique poprawia strukturę i pracę wątroby. 

Wątroba zdolna regenerować się (odbudowywać się). Mystique przyśpiesza regenerację i 

normalizuje lokalny krwotok w wątrobie. 

Mystique rozwiązuje problemy marskości wątroby i tłuszczowej infiltracji wątroby, 

przyczynia się do normalizacji dezintoksykacyjny procesów wątroby w drodze neutralizacji 

amoniaku. Odbywają się podział i wyprowadzenie kamieni z wątroby. 

Mystique poprawia dopływ krwi jelit. To zapewnia dobry obieg limfy i krwie. Dlatego 

ulepsza się proces wchłaniania pożytecznych substancji jelitami. Także ulepsza się praca 

mięśniowych włókien jelit że zastawiają jelita normalnie pracować (znika atonija jelit, 

dysbakterioza). 

Mystique aktywuje odpornościowe reakcje, tym samym przyśpiesza rekonstrukcyjne procesy 

z wrzodem żołądka i dwienadcatipierstnoj jelita. 

Reprodukcyjny system 
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Mystique sprzyja relaksowi gładkiej muskulatury ścianek wszystkich naczyń. Przy tym 

ulepsza się krwiobieg i limfoobraszczenije całego organizmu. A także ulepszają się dopływ i 

odpływ krwi w dziedzinie małej miednicy. Znikają nieruchome zjawiska w organach małej 

miednicy. W wyniku tego normalizuje się praca organów płciowych, idą problemy. 

Mystique aktywuje pracę centralnego gruczołu wewnętrznej sekrecji - przysadki. Przysadka z 

kolei, wyrabia hormony, które stymulują pracę innych gruczołów wewnętrznej sekrecji. Przy 

tym gruczoły zaczynają wyrabiać niezbędną ilość hormonów. Dlatego odbywa się 

normalizacja hormonalnego tła w organizmie. 

Mystique sprzyja wyrobowi hormonu wzrostu. Hormon wzrostu dajot impuls klatce, zastawia 

jejo dzielić się. Zdrowa klatka wypiera mutowane i chore klatki. W wyniku tego nie tylko 

ulega zahamowaniu rozwój, ale też odbywa się rassasywanije gormonozawisimych 

wykształceń i opuchlizn. Przy tym schodzą i znikają u kobiet cysty, mięśniaka, włókniaka, 

mastopatii; u mężczyzn - wykształcenia priedstatielnoj gruczoły.  

Takim obrazem: 

U kobiet normalizuje się praca jajników, odbywa się owulacja, stabilizuje się cykl 

menstruacyjny (znika chorobliwość), ulepsza się możliwość przebycia maciory rur; odsuwa 

się natarcie wczesnego klimakterium, wygładzają się jego przejawu. Wzmagają się 

podłogowe uczucia, orgazm robi się przedłużony i głęboki. Decydują się problemy pewnych 

rodzajów niepłodności. 

U mężczyzn normalizuje się praca priedstatielnoj gruczoły, ulepsza się jakość spermy. 

Normalizuje się hormonalny bilans i odbudowuje się obiegu krwi w naczyniach eriektilnoj 

tkanki. Wskutek tego odbudowuje się i wzmaga się potencja. Mystique powiększa siłę i 

długotrwałość krowienapołnienija organów płciowych. Dlatego, erekcja robi się stabilniejsza i 

długa. Decydują się problemy niepłodności u mężczyzn (intiensifikacyija spiermatogienieza). 

Mystique przedłuża czas aktu płciowego, wzmacnia przyjemne podłogowe uczucia i robi 

orgazm przedłużonym i głębokim. Wskutek tego znikają nieruchome zjawiska w organach 

małej miednicy, normalizuje się praca organów płciowych, idą problemy. 

Wydalniczy system 

Mystique sprzyja wyrobowi przeciwciał, które niszczą czużerodnyje klatki, w tej liczbie i 

drobnoustrojowe. Dlatego znikają zapalne i infekcyjne procesy w nerkach i w pęcherzu 

moczowym (odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego). 

Mystique przyczynia się do poprawy oczyszczającego potencjału nerek po wyprowadzeniu z 

organizmu produktów końcowych rozkładu odpracowanych białek. Podnosi się zdolność 

organizmu tworzyć mocznik i oczyszczać się od białkowych żużlów, kamieni i piasku. 

Dlatego odbywają się podział i wyprowadzenie z nerek kamieni i piasku. 

Umacniają się ścianki pęcherza moczowego, zapobiega się mimowolne oddawanie moczu 

przy kaszlu, w śnie (enuriez). 

Odbudowują się funkcje gruczołów wewnętrznej sekrecji, w tej liczbie i nadnercze, 

odpowiadających za wodno-mineralną wymianę w organizmie. 
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System nerwowy 

Mystique (tlenek azotu) sprzyja poprawie i przyśpieszeniu przekazywania nerwowych 

impulsów od określonej części ciała do ośrodkowego układu nerwowego i z powrotem. 

Tlenek azotu przyśpiesza przekazywanie nerwowych impulsów od jednego nerwowego 

zakończenia do innemu o wiele szybszy niż naturalni neuromediator. Dlatego ulepsza się 

współdziałanie między klatkami, organami, systemami całego organizmu. Takim obrazem, 

normalizuje się regulująca i kierująca funkcja głównego i wegetatywnego systemu 

nerwowego. 

Od chorego części ciała udziela się informacja w charakterze nerwowych impulsów w 

grzbietowy i mózg. Otrzymywana informacja przepracowuje się głównym nerwowym 

systemem. 

Dalej ośrodkowy układ nerwowy kształtuje z odpowiedzią kompleks sygnałów, które 

podążają do określonym organom i systemom, które włączają się w pracę po decyzji powstać 

problemy. I kiedy z odpowiedzią impulsy osiągają nerwowych okonczanij w organie zaczyna 

wytwarzać się monotlenek azotu, który dostaje się przez membranę mięśniowych klatek i w 

wyniku tego odbywają się przywrócenie i normalizacja funkcji chorego organu (szereg 

kolejnych biochemicznych reakcji). 

To wiediot do poprawy funkcjonowania całego organizmu. 

Mystique posiada psychotropowy efekt. Odbywa się normalizacja treści w krwi hormonów 

endorfinow i enkiefalinow, a także somatotropnogo hormonu (hormonu wzrostu). A to 

podnosi ogólna życiowa aktywność, robi człowieka bardziej aktywnym i wytrzymałym, 

poprawia nastrój. Brak tych hormonów odwrotnie przyprowadza do depresji i zmęczenia. 

Mystique reguluje wyrób miełatonina-gormona, odpowiadającego za sen i emocjonalny stan. 

Przy tym sen robi się spokojny i głęboki. Taki sen zapobiega wycieńczenie komórek 

nerwowych, obniża pobudliwość systemu nerwowego a znaczy, i przywraca jej funkcje. 

<LF><LF> Mystique poprawia komunikację między komórkami nerwowymi, poprawia 

krwiobieg i dostarczanie tlenu w mózg. To przyczynia się do poprawy pamięci. 

Mystique (tlenek azotu) wywołuje istotne podniesienie pieriekisnogo utlenienia lipidów z 

dziecięcym cerebralnym paraliżem (DCP) 

Gruczoły wewnętrznej sekrecji 

Mystique sprzyja wosstanawleniju prace gruczołów wewnętrznej sekrecji (tarczyca, 

podżołądkowa, nadnercze, podłogowe gruczoły i dr.) normalizują się wyrzut i trzymanie 

hormonów w krwi. Dlatego odbywa się normalizacja hormonalnego tła w organizmie. 

Dzięki normalizacji hormonalnego tła ulega zahamowaniu rozwój i odbywa się rassasywanije 

gormonozawisimych wykształceń i opuchlizn: węzłów tarczycy, mięśniaka, włókniaka, 

mastopatii i dr. 

Ulepsza się hormonalna regulacja wszystkich funkcji organizmu. I dlatego normalizują się 

procesy wymienne. 
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Mystique stymuluje sekrecję hormonu wzrostu (somatotropnogo hormonu), który wzmacnia 

intensywność przemiany materii w organizmie, podnosi ogólna życiowa aktywność, robi 

człowieka bardziej aktywnym i wytrzymałym, poprawia nastrój. 

Reguluje wyrób miełatonina-gormona, odpowiadającego za sen i emocjonalny stan. Przy tym 

sen robi się spokojny i głęboki. Spada pobudliwość systemu nerwowego a znaczy, i 

przywrócenie jej funkcji. 

Poprawia pracę podżołądkowego gruczołu. Wskutek tego normalizuje się trzymanie cukru w 

krwie, insulinowy bilans i tłuszczową wymianę. Odbywa się obniżenie cukru z cukrzycą. 

Przywraca funkcje nadnercze, odpowiadających za wodno-mineralną wymianę w organizmie. 

Mystique normalizuje wyrób hormonu wzrostu. Dlatego przyśpieszają rozwój i wzrost 

wyrostka przy zwłoce podłogowego dojrzewania. 

Mystique normalizuje pracę podłogowych gruczołów. Dlatego odbudowują się funkcje 

reprodukcyjnego systemu mężczyzn i kobiet (spiermatogieniez, owulacja i dr.) 

Skóra 

Mystique sprzyja podniesieniu immunitetu. W wniosku tego organizm robi się niepojętny do 

różnym bodźcom, wywołującym reakcję alergiczną (alergia, alergiczne zapalenie skóry, 

wysypywanie i dr.) 

Mystique normalizuje procesy wymienne całego organizmu (przemiana materii). To 

przyprowadza do usuwania pigmentacji, poprawia funkcje skórnej pokrywy. 

Mystique aktywuje odpornościowe reakcje, tym samym przyśpiesza rekonstrukcyjne procesy 

uszkadzanych tkanek skóry (oparzenia, rany, blizny). Daje się zauważyć znaczna poprawa 

stanu skóry u ludzi z łuszczycą. 

 

Narządy wzroku 

Mystique wywiera pozytywne oddziaływanie na narządy wzroku. 

Mystique sprzyja relaksowi gładkiej muskulatury ścianek naczyń, ulepsza się krwotok. 

Dlatego ulepsza się mikrocyrkulacyja naczyń oka, spada i normalizuje się wewnątrzoczny 

nacisk, ulepsza się wzrok, decydują się problemy jaskry, katarakty. 

Przemiana materii 

Mystique poprawia procesy wymienne w organizmie za rachunek: 

- poprawy krwiobiegu (dostarczanie niezbędnych substancji do wszystkich organom i 

wyprowadzenie z nich produktów rozkładu, toksyn) 

- poprawy pracy hormonalnego systemu, regulującej liczny procesy wymienne 
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Normalizuje się wodno-mineralna wymiana w organizmie - rośnie oczyszczający potencjał 

nerek (funkcje nadnercze) po wyprowadzeniu z organizmu produktów końcowych rozkładu 

odpracowanych białek. Ulepsza się zdolność organizmu tworzyć mocznik i oczyszczać się od 

żużlów. 

Normalizuje się tłuszczowa wymiana - ulega zahamowaniu rozmnażanie tłuszczowych klatek 

(lipocytow) i stymuluje się rozmnażanie mięśniowych klatek (miocytow). Dlatego odbywa się 

zmniejszenie (wyparcie) tłuszczowej masy i powiększenie (rozrastanie się) mięśniowej. 

Odbywa się oczyszczenie mięśni od azotistych żużlów, gromadzących się w czasie 

fizycznego ładowania. A to wszystko przyczynia się do obniżenia i normalizacji wagi. Stosuje 

się w body building. 

Ulepsza się praca podżołądkowego gruczołu. Przy tym normalizuje się trzymanie cukru w 

krwie, insulinowy bilans i tłuszczową wymianę. 

Immunitet 

Mystique sprzyja relaksowi gładkiej muskulatury ścianek naczyń. Dlatego odbywa się istotna 

poprawa krwiobiegu i limfoobraszczenija całego organizmu. To poprawia dopływ krwi 

problemowych odcinków organizmu. Wzmaga się dostarczanie niezbędnych substancji i 

przeciwciał do chorych organom i wyprowadzenie z nich produktów rozkładu, żużlów i 

toksyn. W wyniku tego odbywają się przywrócenie i normalizacja funkcji tych organów. 

Mystique (tlenek azotu) pomaga układowi odpornościowemu aktywować miejscowe 

odpornościowe reakcje (w określonych częściach ciała), a to przyśpiesza procesy 

oczyszczenia, zagojenia i regeneracji uszkadzanych tkanek. 

Mystique pomaga układowi odpornościowemu podtrzymywać normalną funkcję różnych 

odpornościowych klatek, które niszczą czużerodnyje bakterie i wirus, burzą wykształcenia, 

opuchlizny (w tej liczbie i guzy rakowe), pochłaniają kiepskie, obumrzeć klatki i 

wyprowadzają ich z organizmu. 

Mystique normalizuje hormonalne tło w organizmie. Mystique sprzyja wyrobowi hormonu 

wzrostu, który dajot impuls klatce, zastawia jejo dzielić się. Zdrowa klatka wypiera mutowane 

i chore klatki. W wyniku tego nie tylko ulega zahamowaniu rozwój, ale też odbywa się 

rassasywanije gormonozawisimych wykształceń i opuchlizn (węzłów tarczycy, mięśniaka, 

włókniaka, mastopatii i dr.) 

Mystique (tlenek azotu) pomaga układowi odpornościowemu wykonywać ją ważne 

antybakteryjne i antywirusowe funkcje. 

Przy tym: 

a) aktywizuje się przeciwnowotworowa cytotoksicznost' makrofagow; 

by) rosną liczba i funkcjonalna aktywność T-chiełpierow - podstawowego ogniwa w rozwoju 

odpornościowej odpowiedzi; 
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w) rosną liczba i aktywność NK (naturalnych kilerów) i LAK (limfokin aktywowanych 

kilerów) w ich prostej przeciwnowotworowej agresji. Przy tym zwalnia się wzrost i odbywa 

się likwidacja w dobrym gatunku i złośliwych opuchlizn różnego pochodzenia (w zależności 

od stadium). 

U chorych na AIDS praktycznie nie ma immunitetu (organizm nie zdolny radzić sobie z 

każdą infekcją i zachorowaniem). Żeby rozwiązać ten problem, trzeba każdym putiom 

podnieść immunitet. Mystique pomaga podnieść immunitet. A znaczy, pojawia się szansa 

walki z AIDS-em. 

Opuchlizny i nowotwory 

Mystique sprzyja uldze prądu krwi po tętnicach. To przyprowadza do poprawy zaopatrzenia 

życiowo ważnych punktów organizmu tlenem, substancjami odżywczymi, witaminami i 

czynnikami wzrostu. 

Hormon wzrostu dajot impuls klatce, zastawia jejo dzielić się. Zdrowa klatka wypiera 

mutowane i chore klatki. W wyniku tego nie tylko ulega zahamowaniu rozwój, ale też 

odbywa się rassasywanije gormonozawisimych wykształceń i opuchlizn (węzłów tarczycy, 

mięśniaka, włókniaka, mastopatii i dr.) 

Mystique podtrzymuje normalną funkcję różnych odpornościowych klatek, które niszczą 

czużerodnyje bakterie i wirus, burzą wykształcenia, opuchlizny (w tej liczbie i guzy rakowe), 

pochłaniają kiepskie, obumrzeć klatki i wyprowadzają ich z organizmu. 

Mystique (tlenek azotu) pomaga układowi odpornościowemu wykonywać ją ważne 

antybakteryjne i antywirusowe funkcje. 

Przy tym: 

a) aktywizuje się przeciwnowotworowa cytotoksicznost' makrofagow; 

by) rosną liczba i funkcjonalna aktywność T-chiełpierow - podstawowego ogniwa w rozwoju 

odpornościowej odpowiedzi; 

w) rosną liczba i aktywność NK (naturalnych kilerów) i LAK (limfokin aktywowanych 

kilerów) w ich prostej przeciwnowotworowej agresji. 

W wniosku tego zwalnia się wzrost i odbywa się likwidacja w dobrym gatunku i złośliwych 

opuchlizn różnego pochodzenia (w zależności od stadium). Wzmagają się procesy regeneracji 

tkanek. 

Szczególne przypadki 

Mystique (tlenek azotu) poprawia krwiobieg, wzmacnia mikrocyrkulacyju w miejscach 

porażenij. Kupażują się zapalenie i infekcyjny proces. Maleje pęcznienie ścianek 

krwionośnych mikrososudow, odbudowuje się mikrocyrkulacyja krwie, odbywa się 

wykształcenie nowych kanałów transportu biologicznie substancji aktywnych, aktywizują się 

funkcje makrofagow i prolifieracyja fibrobłastow, odbywa się stymulacja regeneracji tkanek. 
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Tlenek azotu pojawia się miedz i wewnątrzklatkowym regulatorem w raniewom procesie. 

Przy tym: 

- wzmaga się aktywność węzłów limfatycznych (rośnie aktywność limfocytow i makrofagow) 

- schodzą zapalne procesy 

- przyśpieszają procesy zagojenia ran, regeneracji i przywrócenia 

- maleje ryzyko raniewoj infekcje 

- obniża ryzyko osłożnienij w pooperacyjnym okresie 

- skracają się terminy zagojenia rany 

- skracają się terminy rekonstrukcyjnego okresu (po urazach, operacjach, zranieniach, 

oparzeniach) 

Arginin i tlenek azotu 

1) L-arginin 

2) Arginin w życiu człowieka 

3) Arginin i tlenek azotu 

1) L-arginin 

- podstawowy składnik żela Mystique. 

L-arginin to aminokwas naturalnego pochodzenia. Ona otrzymywana z arachidu 

Przystawianie L mają wszystkie naturalne aminokwasy, przystawianie D - sztuczne. 

Naturalne aminokwasy pojawiają się naturalnymi dla organizmu i lepiej przyjmują się. 

L-arginin bierze udział w wykształceniu niezbędnych organizmowi białek, hormonów, 

enzymów, w wielkiej mnogości procesów wymiennych i wykonuje szereg najważniejszych 

funkcji. I rzecz najważniejsza, L - arginin staje się źródłem wykształcenia tlenku azotu (NO). 

Eł-Arginin (L-Arginin) - niezastąpiony aminokwas. Wchodzi w skład białek, szczególnie 

progaminow (do 85%) i gistonow. Arginin sprzyja przyśpieszeniu syntezy hormonu wzrostu i 

innych hormonów. Arginin (NH-C (NH2) NH (CH2) 3 CH (NH2) - COOH) - alifaticzeskaja 

aminokwas. W organizmie jest obecny w wolny rodzaju i w składzie białek (wiele arginina w 

protaminach). Bierze udział w syntezie mocznik i procesach azotistogo wymiany. 

Duża część zdrowotnych efektów, odprowadzanych argininu, powiązana z tlenkiem azotu. 

Odkrycie roli tlenku azotu stanęło jednym z znacznych osiągań ostatnich lat CHCh stulecia 

(w 1998 r. była przyznana Nagroda Nobla). To stało się rewolucją w biologii, fizjologii, 

medycynie i farmakologii. 
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Stanęło wiadomo o całkowicie nowym typie przekazywania informacji w organizmie. 

Otworzyły się możliwości nowych podejść w leczeniu ogromnej liczby zachorowań 

człowieka. To przekopawszy w biologii i medycynie. 

Zostało wyjaśnione i udowodnione, że NO regulować praktycznie wszystkie procesy 

czynności i bierze udział w fundamentalnych biologicznych procesach: krwiobieg i 

normalizacja ciśnienia tętniczego, działanie głównego i wegetatywnego systemu nerwowego, 

procesy wymienne, aktywizacja immunitetu i dr. 

Trudno znaleźć po co tlenek azotu nie miałby stosunku. Dlatego tak wielka jego rola. 

Dzisiaj tlenek azotu z powodzeniem stosuje się w kardiologii, ginekologii, onkologii, 

stomatologii, przy operacjach plastycznych, w wojenno- polnej chirurgii, w medycynie 

katastrof i dr. 

2) Arginin w życiu człowieka 

Arginin- to to, z czego zaczynamy swoje życie. Spermatozoid na 95 % składa się z arginina. 

Pokarm na 96% składa się z arginina. 

Dla dzieci aminokwas L- arginin pojawia się niezastąpionej (nie syntetyzuje się organizmem 

riebionka). 

Dla dorosłych arginin pojawia się warunkowo dającej się zastąpić (syntetyzuje się 

organizmem w minimalnych koliczestwach). 

Po 33-35 latach odbywa się znaczne obniżenie syntezy arginina w organizmie i on zaczyna 

ubywać. 

W podeszłym wieku sytuacja pogłębia się wieku zmianami, licznymi chronicznymi 

zachorowaniami. 

Brak arginina (a znaczy i tlenku azotu) w dowolnym wieku przyprowadza do różnym 

naruszenijam i znacznemu pogorszeniu zdrowia. 

I dlatego arginin niezbędny nam w ciągu całego życia. 

Arginin - zdolny syntetyzować się organizmem tylko przy sprzyjających okolicznościach 

(dobre zdrowie, dobre odżywianie). 

Ale ostatnio specjaliści zaznaczają ostre obniżenie syntezy tego aminokwasu. To powiązane z 

obecnością różnych schorzeń, wieku właściwościami, odżywianiem i t. d. 

Współczesny tryb życia i zaleta artykułów żywnościowych w należytej mierze nie uzupełniają 

potrzeba organizmu w argininie. Użycie do jedzenia półfabrykatów (utrzymują konserwanty, 

barwniki), niezrównoważone odżywianie, brak białkowego pożywienia racji, użycie lekarstw, 

ogólna sytuacja ekologiczna, zmniejszenie urodzajności ziemi, ogromna ilość chemicznych 

nawozów, powiększenie trzymania pestycydów, toksyn w warzywach i owocach, 

wykorzystanie genetycznie izmienionnych produktów (GMI). Po tej przyczynie nasze 
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produkty żywnościowe nie utrzymują jak przed niezbędnej ilości substancji odżywczych i 

aminokwasów (w tej liczbie i arginina). 

Deficyt L- arginina (a znaczy i tlenku azotu) pociąga za sobą naruszenia w organizmie, 

przyprowadza do osłabienia immunitetu, do powstania różnych i licznych zachorowań. 

Dlatego niezbędne stały uzupełnianie naszego organizmu argininom dla normalnego jego 

funkcjonowania. 

Istnieją próby uzupełnienia organizmu argininom (na przykład BAD - biologicznie aktywne 

dodatki). W tym przypadku arginin praktycznie nie przyjmuje się przy prijomie do środka. 

Przechodzić przez trawienny system odbywa się strata arginina i komplikuje się go 

dostarczanie do krwi (jeśli zaś daje się zauważyć jakakolwiek dysfunkcja żołądkowo-jelitowy 

układu, ten L- arginin całkiem nie przyjmuje się). <LF><LF> Problem uzupełniania 

organizmu argininom (a przede wszystkim tlenkiem azotu), idealnie rozwiązuje Mystique. 

Odbywa się nagłe wchłanianie arginina do krwi przez śluzowe. Wytwarza się tlenek azotu, 

który normalizuje działanie organizmu. 

Mystique nie tylko pozwala uzupełnić organizm wzrastającym deficytem arginina, ale też 

przywrócić zdrowie. Decydują się nawet te problemy, o obecności których człowiek często 

nawet nie podejrzewa. Przy tym normalizuje się praca klatek, organów i systemów. 

Normalizuje się główny i wegetatywny system nerwowy, ulepsza się krwiobieg całego 

organizmu, ulepszają się procesy wymienne, podnosi się immunitet. 

Ogromna rola, odprowadzany L-argininu, powiązany z tlenkiem azotu. 

Mechanizmy działania: 

Arginin staje się krwiodawcą i naturalnym nosicielem azotu. Arginin zaopatruje azotem 

system enzymów, nazywanych NO-sintazami, które dokonują syntezy NO, - albo nitrozo-

gruppu. Nitrozo-gruppa to mediator mioriełaksacyi naczyń tętniczego koryta. To jest nitrozo-

gruppa - ta główna substancja, regulująca aktywność naczyń tętniczego koryta, od której 

zależy diastoliczeskoje nacisk. Przy braku Arginina i niewystarczającej aktywności NO-sintaz 

diastoliczeskoje nacisk wzrasta; 

Arginin bierze udział w suklina pierieaminirowanija i wyprowadzenia z organizmu 

końcowego azotu, t. je. produktu rozkładu odpracowanych białek. Od mocy pracy cyklu 

(ornitin - cytrułlin - arginin) zależy zdolność organizmu tworzyć mocznik i oczyszczać się od 

białkowych żużlów. 

Arginin służy jako nosiciel i krwiodawca azotu, niezbędnego w syntezie tkanki mięśniowej. 

Zdolny powiększać mięśniową i zmniejszać tłuszczową masę ciała, w rezultacie końcowym 

robiąc figurę bardziej harmonijnej; 

Arginin posiada wyrażony psychotropowy efekt. Wywołując powiększenie do górnych 

normalnych granic somatotropnogo hormonu (STG) (albo go inaczej nazywają hormonem 

wzrostu (GR)). 

Arginin przyczynia się do poprawy nastroju, robi człowieka bardziej aktywnym, 

przedsiębiorczym i wytrzymałym, poprawia podłogową funkcję. 
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Dobowa potrzeba: zestawia 6,1 g (dane Gossanepidnormirowanija FR) 

Źródła: wiewiórki zwierzęcego i roślinnego pochodzenia. 

Arginin przedstawia się stosować przy wynikających stanach i zachorowaniach: 

* Związane z brakiem odporności stany 

* Nadciśnienie, arterioskleroza, niedokrwienna choroba serca (dusznica bolesna) 

* Impotencja, obniżenie eriektilnoj funkcje i libido 

* Niepłodność z powodu sniżennnogo spiermatogienieza (oligospiermija) 

* Niski poziom psychofizjologicznej aktywności i wytrzymałości 

* Zwłoka we wzroście i rozwoju 

* Cukrzyca 

* Urazy, pieriełomy, rehabilitacja po operacjach 

Arginin staje się niezastąpionym składnikiem przemiany materii organizmu i odnosi się do 

warunkowo niezastąpionym aminokwasom. Przy współczesnym obrazie odżywiania, ilość 

przyjmowanego arginina nie uzupełnia te podniesione potrzeby, które kształtują się 

współczesnym trybem życia. 

Arginin - jeden z najefektywniejszych stymulatorów produkcji somatotropnogo hormonu 

przysadki (hormonu wzrostu), i pozwala poddier żywat' koncentrację jego na górnych 

granicach normy. 

Arginin staje się krwiodawcą i naturalnym nosicielem azotu. Arginin zaopatruje azotem 

system enzymów, nazywanych N0 - sintazami, które dokonują syntezy MO albo 

nitrozogruppu. Nitrozo- grupa - to mediator mioriełaksacyi naczyń tętniczego koryta, t. je. 

nitrozogruppa - ta główna substancja, regulująca aktywność naczyń tętniczego koryta, od 

której zależy diastoliczeskoje nacisk. Przy braku Arginina i niewystarczającej aktywności 

NO-sintietaz diastoliczeskoje nacisk wzrasta. 

Arginin bierze udział w suklina pierieaminirowanija i wyprowadzenia z organizmu 

końcowego azotu, t. je. produktu rozkładu odpracowanych białek. Od mocy pracy cyklu, 

zależy zdolność organizmu tworzyć mocznik i oczyszczać się od białkowych żużlów. 

Arginin staje się poprzednikiem cytrulin ornitinowogo cyklu, t. je. bierze udział w 

regulowaniu tłuszczowej wymiany. 

Arginin i tlenek azotu: 

Arginin staje się źródłem wykształcenia tlenku azotu (NO). 
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Arginin sprzyja odmłodzeniu organizmu (monoksid azotu N0 "zastawia" dzielić się 

stwołowyje klatki). 

1) okazuje pozytywne oddziaływanie na kostno- mięśniowy system: 

- przywraca strukturę tkanki kostnej 

- poprawia ruchomość stawów, zdejmuje zapalne procesy (zapalenia stawów, artrozy i dr.) 

- usuwa kruchość kości (osteoporoza) 

- zabiera soli odłożenia 

2) wywiera pozytywne oddziaływanie na oddechowy system: 

- usuwa astmatyczne przejawu, szturmy duszności 

- likwiduje zapalenie zatok, adienoidy 

- znika bronchit 

3) wywiera pozytywne oddziaływanie na sercowo-naczyniowy system: 

- poprawia krwiobieg i limfoobraszczenije 

- sprzyja rozszerzaniu naczyń, poprawia wieńcowy krwiobieg 

- sprzyja podtrzymaniu normalnego poziomu ciśnienia tętniczego 

- poprawia poudarowy i pozawałowy stan 

- obniża ryzyko rozwoju arteriosklerozy i innych zachorowań sercowo-naczyniowego 

systemu 

- sprzyja podtrzymaniu normalnego poziomu cholesterolu w krwi 

- zapobiega rozwój atieroskleroticzeskich blaszek i skrzepów 

- przeszkadza sklejaniu trombocyt między sobą i przylepianiu się ich do ścianek naczyń 

- razżyżenije krwie 

- zmniejszenie w zakresie żył przy warikozie 

- rassasywanije hemoroidalnych węzłów 

- zagojenie troficzeskich wrzodów 

- poprawia mikrocyrkulacyju krwie 
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- zapewnia dopływ krwi do kończyn 

- rozwiązuje problem anemii 

- poprawia skład i rieołogiczeskije właściwości krwi 

- reguluje poziom glukozy w krwi 

4) wywiera pozytywne oddziaływanie na trawienny system: 

- normalizuje pracę podżołądkowego gruczołu 

- poprawia strukturę i pracę wątroby 

- zapobiega marskość wątroby 

- zapobiega tłuszczowe przeistoczenie się wątroby 

- bierze udział w dezintoksykacyjny procesach wątroby 

- przywraca pracę żołądka i jelit 

- usuwa wrzód żołądka i dwienadcatipierstnoj jelita 

5) wywiera pozytywne oddziaływanie na wydalniczy system: 

- normalizuje pracę nerek, nadnercze 

- umacnia ścianki pęcherza moczowego 

- zdejmuje otiocznost' 

6) poprawia pracę głównego i wegetatywnego systemu nerwowego: 

- kieruje wewnątrzklatkowymi i międzyklatkowymi procesami 

- poprawia i przyśpiesza przekazywanie nerwowych impulsów od jednego nerwowego 

zakończenia do innemu 

- posiada wyrażony psychotropowy efekt 

- podnosi wytrzymałość 

- poprawia nastrój, robi człowieka bardziej aktywnym 

- poprawia pamięć 

7) wywiera pozytywne oddziaływanie na reprodukcyjny system: 

a) rozwiązuje wszystko kobiece problemy: 
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- zabiera włókniaki, cysty, polikistozy, endomietriozy 

- usuwa mastopatię 

- normalizuje pracę jajników, owulację, stabilizuje cykl 

- odsuwa natarcie wczesnego klimakterium, wygładza jego przejawu 

- jest wykorzystywany dla leczenia niepłodności u kobiet 

- wzmacnia uczucia i robi orgazm przedłużonym i głębokim 

umaczenia 

by) rozwiązuje problemy mężczyzn: 

- korzystnie wpływa na zdrowie priedstatielnoj gruczoły 

- sprzyja stabilniejszej i długiej erekcji 

- powiększa produkcję spermy 

- jest wykorzystywany dla leczenia niepłodności u mężczyzn 

8) wywiera pozytywne oddziaływanie na gruczoły wewnętrznej sekrecji: 

- normalizuje pracę tarczycy (zapalenie, węzły, wole) 

- normalizuje pracę podżołądkowego gruczołu (obniżenie cukru z cukrzycą) 

- normalizuje hormonalne tło w organizmie 

- reguluje wyrób hormonów 

- stymuluje wyrób hormonu wzrostu 

- rozwiązuje problem zwłoki wzrostu i podłogowego dojrzewania 

9) wywiera pozytywne oddziaływanie na skórę: 

- usuwa pigmentację 

- rozwiązuje problem łuszczycy 

- usuwa alergiczne zapalenie skóry 

- poprawa funkcji skórnej pokrywy 

10) wywiera pozytywne oddziaływanie na narządy wzroku: 
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- zabiera jaskrę, kataraktę 

- poprawia wzrok 

11) wywiera pozytywne oddziaływanie na przemianę materii: 

- poprawia przemiana materii 

- przeszkadza rozwojowi otyłości 

- zmniejsza tłuszczową i powiększa masę mięśniową ciała 

- sprzyja oczyszczeniu organizmu od żużlów 

12) wywiera pozytywne oddziaływanie na immunitet: 

- poprawia pracę układu odpornościowego 

- podnosi immunitet 

- włączany do programu profilaktyki i leczenia AIDS-u 

13) usuwa opuchlizny i nowotwory: 

- zwalnia wzrost w dobrym gatunku i złośliwych opuchlizn 

- likwiduje opuchlizny (w zależności od stadium) 

- usuwa polipy, brodawczaka, brodawki i dr. 

14) szczególne przypadki: 

- szybkie przywrócenie po urazach (wypadek drogowy, potłuczenia, pieriełomy) 

- przyśpiesza zagojenia ran, stosuje się z oparzeniami 

- przyśpiesza przywrócenie po palnych zranieniach 

- skraca czas rehabilitacji po operacjach 

Mechanizm działania Mystique 

Żel Mystique nanosi się na śluzową. 

Pod oddziaływaniem mentolu odbywa się nagłe wchłanianie L- arginina do krwi. Aminokwas 

L - arginin rozlega się po całym organizmie. Odbywa się rozszczepienie arginina na 

zestawiające, niezbędne dla syntezy białek, hormonów i enzymów. I rzecz najważniejsza, 

odbywa się oswobodzenie tlenku azotu w klatkach, tkankach, organach i naczyniach. 
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Tlenek azotu staje się uniwersalnym regulatorem i bezpośrednim uczestnikiem mnóstwa 

biochemicznych reakcji i procesów w organizmie człowieka. 

Tlenek azotu (NO) - nietrwały połączenie, istnieje w organizmie koło dwóch godzin. 

1. W ciągu czasu obecności NO w organizmie odbywa się relaks gładkiej muskulatury 

ścianek naczyń na całej ich długości dlatego normalizuje się ciśnienie tętnicze. Ulepsza się 

wieńcowa mikrocyrkulacyja. Odbywa się istotna poprawa krwiobiegu i limfoobraszczenija 

całego organizmu. 

2. Tlenek azotu obniża poziom cholesterolu w krwi (uprzedza rozwój arteriosklerozy). Tlenek 

azotu reguluje aktywność i przepuszczalność naczyń krwionośnych. W wniosku tych 

procesów znikają skrzepy i atieroskleroticzeskije blaszki. 

3. Znikają nieruchome zjawiska w organach małej miednicy (podstawowa przyczyna wielu 

zachorowań: żylakowatość, problemy żełudoczno- jelitowego układu, bóle głowy, problemy 

podłogowej sfery i dr.) w wniosku tego normalizuje się praca tych organów, idą problemy. 

4. Odbudowują się wewnątrzklatkowe i międzyklatkowe procesy. Odbywa się przywrócenie 

funkcji organizmu na klatkowym poziomie, ulepsza się dostarczanie tlenu i substancji 

odżywczych w klatki, tkanki, organy i wyprowadzenie z nich produktów końcowych 

przemiany materii. Dlatego odbywają się poprawa i normalizacja procesów wymiennych. 

5. Ulepsza się i przyśpiesza przekazywanie impulsów od określonej części ciała do 

ośrodkowego układu nerwowego i z powrotem. Tlenek azotu bierze udział i przyśpiesza 

przekazywanie nerwowych impulsów od jednego nerwowego zakończenia do innemu o wiele 

szybszy niż naturalni neuromediator. Wykonuje sygnałową funkcję, kieruje 

wewnątrzklatkowymi i międzyklatkowymi procesami. Dlatego normalizuje się 

współdziałanie między klatkami, organami, systemami całego organizmu. Ulepsza się 

działanie głównego i wegetatywnego systemu nerwowego. 

6. Ulepsza się praca gipotałamo-gipofizarnoj strefy mózgu, która kontroluje pracę gruczołów 

wewnętrznej sekrecji. Dlatego odbudowuje się praca tarczycy, podżołądkowej, nadnercze i dr. 

I odbywa się normalizacja hormonalnego tła. Ulepsza się hormonalna regulacja procesów w 

organizmie. 

7. Normalizują się treść i wyrzut do krwi hormonu wzrostu, estrogienow i endorfinow i dr. W 

wyniku rośnie intensywność przemiany materii. Dlatego podnosi się wytrzymałość, 

aktywność człowieka, odsuwają procesy więdnięcia i starzenia się u kobiet i mężczyzn. 

Tlenek azotu, dostając się przez membrany stwołowych klatek, « zastawia » ich dzielić się, 

sprzyjając odmłodzeniu organizmu. 

8. Arginin stymuluje wyrób hormonu wzrostu. 

Hormon wzrostu dajot impuls klatce, zastawia jejo dzielić się. Zdrowa klatka wypiera 

mutowane i chore klatki. W wyniku tego nie tylko ulega zahamowaniu rozwój, ale też 

odbywa się rassasywanije gormonozawisimych wykształceń i opuchlizn (węzłów tarczycy, 

mięśniaka, włókniaków, mastopatii i dr.) 
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9. Aktywizują się odpornościowe procesy, stymuluje się klatkowy immunitet. 

Tlenek azotu zapewnia aktywność makrofagow i monocytow po stosunku do czużerodnym 

klatkom, w tej liczbie i do drobnoustrojowym, aktywuje limfocyty i immunoglobulina. To 

przyprowadza do likwidacji zapalnego i infekcyjnego procesu. Podnoszą się ochronne funkcje 

organizmu. 

Mystique aktywizuje immunitet przy immunodificytnych stanach. To przyprowadza do 

intensyfikacji odpornościowej obrony organizmu. A znaczy, jest możliwość walczenia z 

AIDS-em. 

10. Tlenek azotu wykazuje antiopucholewuju aktywność. 

Przy tym: 

a) aktywizuje się przeciwnowotworowa cytotoksicznost' makrofagow; 

by) rosną liczba i funkcjonalna aktywność T-chiełpierow - podstawowego ogniwa w rozwoju 

odpornościowej odpowiedzi; 

w) rosną liczba i aktywność NK (naturalnych kilerów) i LAK (limfokin aktywowanych 

kilerów) w ich prostej przeciwnowotworowej agresji. 

W wniosku tego zwalnia się wzrost i odbywa się likwidacja w dobrym gatunku i złośliwych 

opuchlizn różnego pochodzenia (w zależności od stadium). Wzmagają się procesy regeneracji 

tkanek. 

Mystique pomaga organizmowi pozbyć się różnych schorzeń. 

Mystique rzuca naturalne procesy samoregulacji, przywrócenia. 

Dzisiaj Mystique zwraca wielu ludziom zdrowie, daje nim radość życia. 

Stosowanie. Pytanie-odpowiedź 

Jak należy korzystać z Mystique? 

Mystique jest zawarty w indywidualnym specjalnym pakowaniu - nadającej się do 

przechowywania albo transportu. 

1. otworzyć pakowanie 

2. wycisnąć żel na koniuszek palca (kroplę rozmiarem z ziarnko grochu) 

3. nanieść na obwód śluzowych (powstanie uczucie logkogo chłodku zza mentolu) 

4. dokładnie wcierać (2-5 minut) do wchłaniania 

Dlaczego nanosimy na śluzową? 
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Podstawowy składnik żela Mystique - arginin. Arginin staje się źródłem wykształcenia tlenku 

azotu (NO). Tlenek azotu reguluje i bierze udział praktycznie we wszystkich procesach 

czynności. To gaz, który znajduje się w organizmie wszystkiego godzina 2. W ten czas 

odbywają się zdrowotne procesy. 

Przez śluzową żel szybciej wnika w organizm, czym przez każde inne wycinki skóry. W tym 

przypadku nie gubi się czas (na przedostawanie się) i nie ma straty tlenku azotu (pospada 

cały). 

U nas 5 śluzowych: ustna jama, nosowa jama, oczy, anus, organy płciowe. 

Dla kobiet: można wcierać w każdą śluzową, ale szczególnie skutecznie nanosić żel na stronę 

wewnętrzną łechtaczki, t. do. tam największe zebranie naczyń krwionośnych i najcieńsza 

śluzowa. To jeszczo większy skraca czas wchłaniania i poprawia wydajność oddziaływania 

Mystique na organizm. 

Dla mężczyzn: można wcierać w każdą śluzową. Najskuteczniej w główkę penisa i w anus (w 

dziedzinę prostaty). 

Dla dzieci: wcierać żel w nosową jamę i ustną jamę (niebo, dziąsło, pod język) 

Jaka częstość stosowania? 

Pakowanie Mystique wzięte pod uwagę na kurs stosowania. Przy pewnych zachorowaniach 

niezbędne duża ilość Mystique. 

Zwyczajna dieta stosowania nie mniej 2 ch raz w dobę (ranek, wieczór). 

Przy bardziej sierjoznych problemach i dla osiągania dobrego wyniku przedstawia się 

pierwsze 10 dni stosować za każde 2 godziny (czas działania tlenku azotu). Następnie można 

przechodzić na zwyczajną dietę. 

Przedawkowanie być nie może. To produkt naturalny i organizm woz'miot tyle, ile mu trzeba. 

I wymierzy go na ten problem, która najważniejsza w daną chwilę. 

Na przykład, człowiek bieriot Mystique na rozwiązanie jednego problemu ale organizm może 

zacząć nie z tego problemu, a z inny. Uruchamia się proces przywrócenia organizmu. To 

proces bardzo złożony. I żeby rozwiązać problem jednego organu, najpierw trzeba przywrócić 

funkcje innych, od których on zależy. W dowolnym przypadku pozytywny wynik będzie. 

Gdzie jest wypuszczany Mystique? 

Mystique wytwarza się i zwija się w laboratoriach FDA zgodnie wszystkim przyjętym 

medycznym standardom. W klinicznych warunkach Mystique przechodził próbę na 

pielęgniarkach i innych kobietach obejmując lekarzy. Bezpieczeństwo Mystique sprawdzone 

w laboratoryjnych warunkach. 

Bezpieczny czy Mystique? 
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Mystique wytwarza się w surowej zgodności z GMP (Amerykański Standard Jakości 

Produkcji) i na aprobowanym FDA (Federalny Urząd do spraw odżywiania i medykamentów 

USA) farmaceutycznej instalacji. Mentolu w Mystique mniejszy niż w środku na kaszel, który 

stosuje się doustnie. Ilość L-Arginine w Mystique ograniczone 40 mikrogrammami, w ten 

czas, jak 30 gramów byli wprowadzani dożylnie ciężarnym pacjentkom (dawali się zauważyć 

29 człowiek) dla leczenia nadciśnienia (wysokiego krwawego nacisku), bez jakichkolwiek 

efektów niekorzystnych. 

Czy jest potrzebny przeznaczenia lekarza dla stosowania Mystique? 

Absolutnie nie ma! To produkt dla poprawy seksualnego czucia kobiet, dać ogromny 

terapeutyczny efekt po zdrowiu. Żeby uznać puszczany bez recepty preparat za lekarstwo, jest 

potrzebne pozwolenie FDA (Federalne Urzędu do spraw odżywiania i medykamentów USA) 

Pozwalająca procedura do FDA włącza 2 testy: 

1. Warunki produkcji produktu. 

2. Dowody wszystkiego oświadczyć rodzaju. 

Pierwsze urzeczywistnione. Mystique wytwarza się zgodnie z wymaganiami stawianymi 

bezreceptowym środkom leczniczym GMP (Amerykański Standard Jakości Produkcji) na 

pozwolić FDA farmaceutycznej instalacji. Drugie próba absolutnie niewykonalna. FDA 

obecnie nie uznaje że można obiektywnie zmierzyć wydajność wpływu środka na czucie 

kobiet. 

Czy staje się Mystique miedikamientom? 

Nie ma. Chociaż i wytwarza się na farmaceutycznej produkcji w dokładnym odpowiednik z 

wymaganiami standardu "jakościowej działalności produkcyjnej" (GMP), Mystique - 

zdrowotny produkt. Zgodnie tej klasyfikacji, człowiek sam może wykorzystać produkt i 

kontrolować własny stan 

Bezpieczny czy Mystique doustnie? 

Tak. Oba tych składnika - mentol i L-Arginine - bezpieczne. Mentolu w tabletce z kaszlu jest 

zawarty o dziesiątej raz większy, niż w Mystique. L-Arginine jest 40 mikrogramm na 

pakowanie, wtedy jak 100 mg L-Argininc przyjmują pierorałno w składzie dodatków 

spożywczych ze sklepów « zdrowego odżywiania ». 

W składzie Mystique wchodzi propilenglikol. Można poznać, co to jest, i czy pojawia się on 

bezpiecznym dla zdrowia kobiety? 

Sądząc po czytelniczym listom, kwestia bezpieczeństwa stosowania produktu ukazuje się 

najżywotniejszym. Znowu i znowu powtarzamy: zanim znaleźć się w sprzedaży, Mystique 

został poddany starannym laboratoryjnym badaniom z nader surowymi żądaniami, 

przedstawianymi w kraj-producent (USA) do miedikamientoznym preparatom. Co zaś dotyka 

wchodzącego w jego skład propilenglikola, to to wieloatomowy spirytus, który bardzo często 

stosuje się w środkach kosmetycznych (kremach, dezodorantach, tonikach i t. p.) ze względu 
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na swoją zdolność dobrze dostawać się przez klatkowe membrany. Pozwolić także jego 

stosowanie w złotogłowach UE i w jakości dodatku spożywczego (Je 1520). 

Czy utrzymuje Mystique hormony? 

Nie ma. W skład Mystique nie wchodzą hormony. Dzięki różnorodności działania L-arginina 

odbywa się normalizacja hormonalnego tła, odbudowuje się przekazywanie nerwowych 

impulsów, aktywizuje się funkcja układu odpornościowego. 

Czy nie wywoła Mystique przyzwyczajenie? 

Nie, Mystique bezpieczny i w tym planie. W każdej chwili możecie przestać z niego 

korzystać, nie obawiając się, że teraz wasz organizm w całości będzie zależeć od tego, czy 

wykorzystaliście Mystique czyż nie ma. 

Jak należy korzystać z Mystique? 

Mystique jest zawarty w indywidualnym specjalnym pakowaniu - nadającej się do 

przechowywania albo transportu. Mystique należy wycisnąć na koniuszki palców i nanieść na 

obwód śluzowych. Przez śluzową żel szybciej wnika w organizm, czym przez każde inne 

wycinki skóry. 

U nas 5 śluzowych: ustna jama, nosowa jama, oczy, anus, organy płciowe. Szczególnie 

skutecznie dla kobiet nanosić na stronę wewnętrzną łechtaczki, t. do. tam największe zebranie 

naczyń krwionośnych i najcieńsza śluzowa. To skraca czas wchłaniania i poprawia wydajność 

oddziaływania Mystique na organizm. Dokładnie wcierać 2-5 minut. Mystique sprawdzony w 

laboratoryjnych warunkach i autoryzowany. 

Jak możecie wytłumaczyć różne terapeutyczne efekty u kobiet i mężczyzn przy 

wykorzystaniu nimi Mystique? 

W organizmie człowieka istnieją tak nazywane riegulatornyje systemy, odpowiadające za 

koordynację wszystkich życiowo ważnych procesów, odbywających się stale w ciągu życia 

indywiduum. 

Przewodząca rola przypada systemowi nerwowemu, właśnie system nerwowy posiada 

szczególne znaczenie przy potrzebie bardzo szybkiej zmiany fizjologicznej funkcji. 

Hormony fiłogienieticzeski stają się bardzo starą formą międzyklatkowego współdziałania. 

Endokrinnaja system staje się chemicznym systemem, zapewniającym regulację aktywności 

oddzielnych klatek i organów. Wyodrębniane do krwi hormony działają tylko na klatka- 

"celu", które genetycznie mają do nich receptory. Hormony lepiej odpowiadają potrzebie 

długotrwałego przystosowania do otoczenia warunkom, podtrzymaniu homeostazy i realizacji 

genetycznego programu różnych klatek. 

Takie dzielenie dwóch systemów wystarczająco względne, o tyle, o ile już nagromadzone 

dość wiele danych o ich współdziałaniu w regulacji oddzielnych fizjologicznych procesów. 

Synteza i sekrecja hormonów regulują się nerwowym systemem albo bezpośrednio, albo 

przez wyodrębnianie innych hormonów albo gumoralnych czynników. 



27 
 

Taka jedność nerwowej i hormonalnej regulacji w organizmie zaopatruje się w ciasny 

anatomiczny i funkcjonalny związek przysadki i podwzgórza. Ten kompleks ustalają stan i 

funkcjonowanie całej endokrinnoj systemy. Podwzgórze - naczelne wegetatywne centrum, 

koordynujące funkcje różnych systemów wewnętrznych, adaptując ich do jednolitego 

działania organizmu. On posiada istotne znaczenie w podtrzymaniu optymalnego poziomu 

przemiany materii (białkowego, węglowodanowego, tłuszczowego, wodnego i mineralnego) i 

energie, w regulacji temperatury bilansu organizmu, działania trawiennego, sercowo-

naczyniowego, wydalniczego, oddechowego i endokrinnoj systemów. Pod kontrolą 

podwzgórza znajdują się takie gruczoły wewnętrznej sekrecji, jak przysadka, tarczyca, 

podłogowe gruczoły, nadnercze, podżołądkowy gruczoł. 

Ważną rolę w regulacji hormonalnej sekrecji gra mechanizm sprzężenia zwrotnego, 

polegający w tom że przy nadmiernym trzymaniu hormonu w krwi ulega zahamowaniu 

sekrecja jego fizjologicznych stymulatorów a przy braku ona wzmaga się. 

W obliczonej mierze do riegulatornoj systemowi strojowi z powyższymi, ukazuje się także 

układ odpornościowy, zapewniający reagowanie przeciwko czużerodnych substancji, 

przystosowanie organizmu do stale zmieniającym się czynnikom zewnętrznej i wewnętrznej 

otaczającej środy. 

Synteza hormonów odbywa się także jak i innych białek w trakcie biosyntezy, "budowlanymi 

cegiełkami" do których pojawiają się aminokwasy. Bardzo ważnym aminokwasem w syntezie 

rządu hormonów staje się L-arginin. 

Komu możecie polecać wykorzystać Mystique? 

Polecać można wszystkim zaczynając z niemowląt i kończąc starymi ludźmi, t. do. we 

współczesnych warunkach u wszystkich pojawia się deficyt w syntezie hormonów z powodu 

braku L-arginina. 

Rekomendacje po wykorzystaniu dla kobiet: 

Nanosić na śluzową, t. do. szybciej przyjmuje się organizmem i naraz pospada w krwotok, z 

pominięciem spożywczy układ. Nanosi się 1 albo 2 razy w dzień po higienicznych 

procedurach na śluzową organów płciowych. Oprócz organów płciowych produkcję można 

wcierać przez nos, w dziąsło i pod język (ale nie połykać). 

1. Wycisnąć na palec przykładnie jedną "ziarnko grochu" Mystique i nanieść na dolną stronę 

łechtaczki. 

2. Wcierać Mystique w śluzową w prąd kilku sekund. 

3. Żel Mystique nie może pomóc wynieść erekcję łechtaczki i orgazm, jeżeli on nie 

naniesiony na dolną stronę łechtaczki i nie wtarty w tkanki. 

4. Niezbędne nanosić żel Mystique na 20-30 minut przed aktem płciowym, że skraca czas 

osiągania orgazmu w kilka razy i wzmacnia poziom podłogowego podniecenia. 

5. Umieszczenie Mystique nie tylko na dziedzinę łechtaczki ale też na G-zonu (przednią 

ściankę pochwy), pozwala odnieść głębsze i jaskrawe uczucia. 
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6. Mystique jest wykorzystywany jak środek odejścia za organami płciowymi. 

7. Stosowanie Mystique profiłaktirujet takie zachorowania, jak fibromioma matki, mastopatia, 

polikistoz jajników, erozja szyjki macicy, rak matki, rak gruczołu piersiowego. 

 
 


