
- odličen izkoristek,
- ker večinoma uporabljamo prehranska dopolnila 1x dnevno, je njihov
izkoristek zelo nizek
- uporaba na vsake 3-4 ure, konstanten vnos hranil, vzdržujemo primerno
raven visiko bio razpoložljivih nutrientov v celem telesu, zato govorimo o
izkoristku na celični ravni.

protokol 4

Ko razumemo ta proces in z redno uporabo, 4 x na
dan, omogočimo prisotnost hranil v krvi, naredimo
ogromen premik v izkoristku, saj začnemo takrat
govoriti o sprejemanju na celični ravni.

3.del PROTOKOLA 4  (SINERGIJA)- sinergija sestavin,
- poleg vitaminov, mineralov, 
aminokislin so v spreju tudi zelišča, ki potencirajo njihovo pozitivno delovanje,
- zaobjame širok spekter delovanja, ki je telesu ves čas na razpolago,
- ne vsebujejo nobenih polnil, veziv, barvil, zato imate na dlani najčistejšo
obliko vitaminov, mineralov ..
- hermetično zaprto, kar ščiti pred svetlobo in kisikom, 
hranila ostanejo v svojem najvišjem potencialu.

NUTURASPRAY

Vsa naša (raz)pršila so v notranjosti prevlečena s
certificiranim farmacevtskim premazom, da se

prepreči stik z vsebino.
Vse uporabljene materiale je mogoče reciklirati.

&

NUTURA SPRAY
Imajo več kot 90% absorpcijo in so mišljeni, da se jih ne pogoltne, ampak
se vse absorbira v krvni obtok. 
Posebna črpalka tvori mikro kapljice, tako visoki absorpciji so prilagojeni
priporočeni dnevni odmerki (RDA), oblika sestavin (vitaminov, mineralov,
kofaktorjev in zelišč) in način uporabe 
(8 razprškov na dan oziroma 4 x po 2 na vsake 3 do 4 ure, česar se je
priporočljivo držati).

1.del PROTOKOLA 4 (ABSORPCIJA)

2.del PROTOKOLA 4 (IZKORISTEK)

4.del PROTOKOLA 4 (UPORABA)

- odlična absorpcija, 
- netoksična aerosol pumpica omogoča vnos hranil v najčistejši obliki,
- pršimo 2-3 cm oddaljeno od notranje strani ličnic, da se tekočina lepo
enakomerno razprši, 
zaobidemo prebavni sistem, mikro kapljice se v sluznici ust takoj absorbirajo
v kri  brez izgub, več kot 90% absorbcija.

- enostavna uporaba: vzamemo kamorkoli, primerno za vse -
družine, seniorji, rekreativci, športniki
- ne potrebujemo vode, težave s požiranjem tablet, želodčne težave
(napihnjenost, zgaga, prebavne težave)
- primerno za okrevanje po posegih, pri slabotnih in kadar ne
moremo zaužiti dovolj hrane.

Protokol 4 nas popelje nad to, kako smo

do sedaj razumeli absorpcijo + izkoristek


