
HALO GYSEEN - Étrend-kiegészítő 

A Halo Gyseen a Dr. Nona Társaság legújabb terméke,  

mely segít megtartani a fiatalos, karcsú megjelenést és a vitalitást! 

 

Alap összetevők: 

 Gymnema Sylvestre - trópusi növény, mely Dél- és Közép-India 

dzsungeleiben található. Különösen hasznos a cukorbetegség 

kezelésére. Elsősorban a vércukorszint normalizálására használják. 

A Gymnema Sylvestre aktív összetevői, mint például a 

gimneminsav, serkentik az inzulintermelést, segítik a hasnyálmirigy 

sejtjeinek megújulását és csökkentik a vér glükózszintjét. Egyes 

vizsgálatok kimutatták, hogy a Gymnema Sylvestre kiegészítő 

fogyasztása növeli a kalcium és az inzuliun elválasztást. Ezért használható fel gyógyászati 

készítményként az inzulinrezisztenciában szenvedők körében. Kutatások igazolták, hogy a másik ilyen 

hasznos összetevője, a gurmarin polipeptid, csökkenti a cukor ízét a szájban. Segítségével leküzdhető 

tehát a cukor utáni vágy. Ezen felül a Gymnema Sylvestre gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik. 

 Európai olajfa (Olea Europaea) – gyulladáscsökkentő és hashajtó hatással rendelkezik. Megelőzően hat 

a cukorbetegséggel szemben, csökkenti a vérnyomást, csökkenti a vér glükózszintjét és a 

koleszterinszintjét. Az erek tágításával javítja a véráramlást. 

 Keserű dinnye (Momordica Charantia) - A keserű dinnye, más néven balzsamkörte, egy trópusi 

gyógyító zöldségféle, amely leginkább az uborkára vagy még inkább a tökre emlékeztet. A keserű 

dinnyét jótékony hatásai miatt nagyon régóta alkalmazzák hagyományos népi gyógymódként. Hatásai 

között szerepel a vér cukorszintjének csökkentése, illetve a cukorháztartás optimalizálása, ugyancsak 

köztudott koleszterin- és triglicerid-szint csökkentő tulajdonsága is. Kimutatták, hogy a momordica 

csökkenti a testzsírt is, gyógyítja a fekélyt, megelőzi a vastagbél rákot és csökkenti a triglicerid szintet 

is. Bélféreghajtó és lázcsillapító hatással is rendelkezik. 

 Orvosi pemetefű (Marrubium Vulgare) - A pemete vagy orvosi pemetefű már az ókorban értékes 

gyógynövénynek számított. Széleskörű hatékonysággal rendelkezik: tisztítja a vért, segíti az 

epetermelődést, segíti az epekő kilökődését, segít májbetegségek esetén, felszakítja a hörgőváladékot, 

csillapítja a köhögést, segíti a léguti megbetegedések kezelését, segít szívritmuszavar esetén, 

rendszertelen és gyenge menstruáció esetén.  Az orvosi pemetefű csillapító hatással bír teltségérzet és 

olyan kellemetlen emésztőszervi panaszok formájában jelentkező bélrenyheség esetén, mint a 

puffadás, a bélgázok és a bélgörcs. 

 Görögszéna (Trigonella Foenum Graecum) - A görögszéna egyike azon gyógynövényeknek, amelyek a 

legrégibb korok óta szolgálják az ember egészségének megőrzését. A görögszéna magjának 

legfontosabb hatástani területei: gyulladáscsökkentő, nemi hormonokat szabályozó, tejelválasztást 

fokozó, antidiabetikus, koleszterint csökkentő, étvágyjavító, érelmeszesedést gátló. Az egész 

szervezetet megerősíti, segít hasmenés és puffadás esetén. Afrodiziákum szerként is alkalmazzák. 

A Halo-Gyseen ajánlott: 

 a cukorbetegség megelőzésére; 

 a vérnyomás normalizálására; 

 potenciazavar esetén; 

 a diéták könnyebb lefolyására (teltség érzését adja); 

 a testsúly csökkentésére; 

 szívpanaszok esetén; 

 bélpanaszok esetén; 

Alkalmazás: étkezés előtt 1 kapszula reggel és este. 

Kiszerelés: 90 db 

Pontérték: 28 pont 


