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Capitolul 1: Introducere
SOUL este un produs natural, esențial, unic, bazat exclusiv pe
extracte din semințe!

Capitolul 1: Introducere
Totul pleacă din semințe!

Capitolul 1: Introducere

Puterea vindecătoare a plantelor, fructelor și
legumelor
Încă din timpuri străvechi, plantele, fructele și legumele au fost întrebuințate în
prevenirea și vindecarea multor boli.

Uneori sunt folosite frunzele, alteori pulpa sau cojile, dar cele mai bogate în

nutrienți sunt SEMINȚELE!

Capitolul 1: Introducere

În spatele Rain International sunt peste 15 ani de cercetare.

Oamenii de știință au elaborat astfel o formulă care conține uleiuri și
pulberi de semințe sau mixturi ale acestora.

Formula susține puternic sistemul imunitar, poate fi folosită ca

adjuvant în tratarea diferitelor forme de cancer și asigură suport
nutrițional pentru o plajă largă de afecțiuni.

Soul, care are la bază această formulă, este un produs natural ESENȚIAL
recomandat zilnic pentru buna funcționare a organismului.

Capitolul 1: Introducere
SOUL este un produs UNIC
Semințe

Conservare

Formulă

Cei mai mulți nutrienți se află în semințe!

Semințele sunt de cel puțin 20 ori mai bogate în nutrienți
decât fructele sau legumele (în aceeași cantitate)

Uleiuri pure (proces de presare la rece)
+
Pulberi din semințe

•

Conservanți naturali

•

Fără pasteurizare

•

Nu are nevoie de refrigerare

Capitolul 2: SOUL este un produs
esențial pentru întreaga familie
Soul conține nutrienți vitali pentru buna funcționare a
organismului, indiferent de vârstă.

SOUL se adresează persoanelor interesate de:
Stare de bine
• Combate oboseala, mărește capacitatea de concentrare și rezistența la stres,

reglează somnul, digestia și asigură nivelul de energie necesară activității zilnice

Prevenție
• Soul este un puternic detoxifiant, susține sistemul imunitar și încetinește procesul
de îmbătrânire.

Tratament
• Soul este adjuvant pentru o plajă largă de afecțiuni. Conform studiilor este foarte
eficient în cazuri de cancer, diabet, astm, alergii, psoriazis, afecțiuni degenerative
ale creierului, afecțiuni autoimune, ateroscleroză, afecțiuni ale inimii, ficatului,
rinichilor, plămânilor, este puternic antiinflamator și antioxidant etc.

Capitolul 2: SOUL - pentru întreaga familie

Capitolul 2: SOUL - pentru întreaga familie

În mod cert, copiii au nevoie de o alimentație de calitate, de care depinde viitorul acestora. Soul vine în întâmpinarea
acestei nevoi, asigurând o parte din necesarul de nutrienți vitali pentru un organism în creștere și dezvoltare. În plus,
are un gust plăcut, fructat, fiind în general ușor acceptat de copii.

Soul este un supliment esențial, care acoperă multe deficiențe nutritive, beneficiile sale în cazul copiilor vizând în primul
rând sistemul imunitar, sistemul nervos și necesarul de antioxidanți.
Conținutul de nutrienți din SOUL
- ajută la dezvoltarea țesuturilor și organelor
- mărește imunitatea
- menține sănătatea pielii
- ajută la dezvoltarea sistemului nervos
- reglează somnul și digestia
Alte mențiuni:
- recomandat ca adjuvant în ADHD
- recomandat copiilor peste 2 ani
- doza recomandată până la 10 ani: 1/2 pliculeț (În anumite cazuri pot fi recomandate și alte doze)

Capitolul 2: SOUL - pentru întreaga familie

Hormonii sunt foarte importanți în menținerea sănătății organismului, atât fizice, cât și emoționale. Când apar fluctuații
la nivel hormonal, pot fi afectate atât starea de spirit, cât și dorința sexuală, apar stresul, insomnia, oboseala, acneea,
celulita și multe alte reacții neplăcute pentru adolescenți (amețeală, alergii, creșterea necontrolată în greutate, tulburări
ale ciclului menstrual și deficiențe în dezvoltarea organelor sexuale la băieți, tulburări de comportament, depresii etc).

Beneficiile SOUL:
- eficient în reglarea activității hormonale
- rezultate vizibile rapid în acnee (aplicat direct pe piele, pe lângă consum)
- suport nutrițional pentru dezvoltarea fizică accelerată specifică pubertății
- ajută la buna funcționare a sistemului nervos (recomandat în depresii, mărește capacitatea de concentrare etc.)

Capitolul 2: SOUL - pentru întreaga familie

Soul sporește eficiența efortului fizic:
O jumătate de oră de efercițiu fizic după consumul unui pliculeț de SOUL echivalează cu 2 ore de sală fără consum de
SOUL.
Soul, un adjuvant eficient în slăbit: reglează metabolismul, activitatea hormonală, ajută la arderea grăsimilor (a se
consuma un pliculeț înainte de programul la sală și unul seara, înainte de culcare)
SOUL:
- crește performanța fizică și ajută la arderea grăsimilor
- benefic pentru prevenirea simptomelor de crampe, dureri sau rigiditate după exerciții fizice
- ajută la recuperarea fizică după efort
- mărește toleranța la efort fizic,
- menține nivelul de energie musculară și la nivelul inimii (cardioprotector),
- potențează eficiența creatinei
- eficient în reducerea celulitei
- protejează articulațiile
- puternic antioxidant și antiinflamator
- protejează rinichii (prin urmare, recomandat în cazul unui consum mărit de proteine)

Capitolul 2: SOUL - pentru întreaga familie

Un stil de viață activ presupune puțin timp disponibil pentru propria persoană. Fie că ne referim la responsabilitățile
unei familii, la un job solicitant sau la activitatea de dezvoltare a unei afaceri, organismul are nevoie de susținere pentru
a putea menține un ritm alert pe termen lung.

Soul este o soluție foarte bună dacă sunteți interesați:
- să vă mențineți în formă maximă (Soul reglează somnul, digestia, mărește capacitatea de concentrare, asigură nivelul
minim de energie necesară activității zilnice)
- de prevenție (Soul mărește imunitatea și rezistența la stres, susține buna funcționare a întregului organism)

- de un adjuvant în cazul primelor semne ale unei afecțiuni: diabet, o afecțiune a aparatului cardiovascular etc.

Capitolul 2: SOUL - pentru întreaga familie

Soul este un produs extrem de complex, acoperind o plajă foarte largă de afecțiuni.

Cum este posibil acest lucru? Pentru că vorbim despre o combinație de nutrienți esențiali pentru organism, extrași din
semințe, deci de proveniență naturală, de cea mai bună calitate, și cu efect sinergic. Vorbim de nutrienți vitali pentru
fiecare celulă și, implicit, pentru întregul organism, cu acțiune la nivel holistic, nu dedicat pentru un anumit organ.
Menționăm totuși că, în funcție de scopul în care îl folosim (wellness, prevenție, tratament ), doza recomandată este
diferită.

În cazul persoanelor de vârsta a treia, Soul este recomandat în majoritatea cazurilor pentru eficiența sa ca adjuvant în
diferite afecțiuni.
Conform studiilor, Soul este eficient în cazuri de cancer, diabet, astm, alergii, psoriazis, afecțiuni degenerative ale
creierului, ateroscleroză, tulburări hormonale și de metabolism, afecțiuni ale inimii, plămânilor, ficatului, rinichilor,
reglează colesterolul, este puternic antiinflamator și antioxidant etc

Capitolul 3: Compoziție
Pentru compoziția produsului Soul au fost alese cele mai bune ingrediente
naturale care, în combinație, au un efect sinergetic extraordinar de benefic pentru

organismul nostru.

Capitolul 3: Compoziție
Chimion
Negru

Struguri
Chardonnay

Zmeură
Neagră

D-riboză

Capitolul 3: Compoziție
Chimion negru (Nigella sativa)
• Ajută la o regenerare mai eficace a celulelor aflate în tractul respirator, pentru evitarea unor
posibile stări de infecţie
• Substanţele aflate în chimionul negru pot optimiza răspunsul sistemului imunitar împotriva unor
substanţe alergene

• Substanţele active ale chimionului negru menţin fibrele flexibile şi în acest fel contribuie la
menţinerea pielii frumoase şi radiante. Ele pot oferi, de asemenea, şi o protecţie împotriva
diferitelor bacterii prin efectul lor antiseptic
• Ajută şi în cazurile de iritaţie, diminuând simptomele de mâncărime

• Protejează articulaţiile, contribuind la regenerarea cartilajului și producerea lichidului sinovial,
astfel mişcările articulaţiilor devin mai uşoare şi mai degajate
• Efect anti-inflamator (1 gram de chimion negru este de 281 de ori mai puternic în reducerea
inflamațiilor decât 1 gram de aspirină, fără efecte secundare – Dr. Lucy Yu, University of Maryland)

Capitolul 3: Compoziție
Chimionul negru, “sămânța binecuvântată”
• Peste 100 de componente, multe încă neidentificate
• 35% ulei (50% din acest ulei = acizi grași esențiali), 21% proteină
• Peste 200 de studii și articole susțin capacitățile curative ale chimionului negru: efectul bronho-

dilatator, antialergic, antibacterial și antimicotic, stimularea măduvei osoase și a sistemului
imunitar, mărește producerea de interferon, protejarea celulelor împotriva virusurilor, distrugerea
celulelor tumorale și creșterea numărului de anticorpi

Alte efecte:
Chimionul negru ajută metabolismul, digestia, stimulează producerea de bilă, reduce nivelul de
zahăr în sânge, eficient în diabet, eficient împotriva viermilor intestinali și antiparazitar.

Capitolul 3: Compoziție
Sâmburi de struguri Chardonnay
• puternic antioxidant
• reduce riscul degenerării celulelor

• previne apariţia bolilor cardiovasculare și a bolilor varicoase
• ajută la optimizarea nivelului grăsimilor din sânge (colesterol), reducând riscul de ateroscleroză
și optimizând circulația în vasele capilare
• oferă protecţie mucoasei respiratorii şi intestinale, mărindu-le rezistența împotriva alergenilor

• ajută funcţiile ochilor, în special prin prevenirea albeţei cauzate de radicalii liberi
• contribuie la îmbunătăţirea memoriei şi la încetinirea proceselor de îmbătrânire
• sporește rezistenţa la stres
• contribuie la regenerarea pielii și la combaterea ridurilor

Capitolul 3: Compoziție
Zmeură neagră (Rubus occidentalis)

• Optimizează conţinul de glucoză din sânge
• Asigură protecţia mucoasei tractului urinar
• Previne formarea cristalelor de acid uric de-a lungul rosturilor membranelor
articulare, prin urmare este eficientă în protecţia articulaţiilor
• Eficientă în optimizarea funcţionării celulelor, cu efect preventiv în degenerarea
celulară. Sprijină celulele limfoide care controlează celulele canceroase

• Optimizează distribuţia sângelui în ţesuturi, cu efect benefic în stabilizarea tensiunii arteriale

Capitolul 3: Compoziție
D-riboza
• D-Riboza este un zahăr natural esențial pentru viață, fiind o componentă a celor mai importante
molecule. Este materie primă a ADN-ului (transportator de gene) și a ARN-ului (important în
producerea de proteine). Este componentă esențială a ATP-ului (adenozin trifosfat), compusul
care depozitează și trimite energia în toate celulele corpului.
• Creşte energia şi metabolismul inimii
• Efect cardioprotector, eficientă în probleme de insuficienţă cardiacă, fiind benefică în
restabilirea performanţei muşchiului cardiac
• Creşte performanţa fizică şi ajută la arderea grăsimilor
• Îmbunătăţeşte funcţia muşchiului cardiac după antrenamente şi eforturi fizice intensive
• Benefică pentru prevenirea simptomelor de crampe, dureri sau rigiditate după exerciții fizice
• Îmbunătățește somnul, combate oboseala, ajută la concentrare, combate durerile

Capitolul 4: Acizi Grași Esențiali
Soul este cea mai bună sursă naturală de Acizi Grași Esențiali
Omega 3, 6 și 9.

Capitolul 4: Acizi Grași Esențiali
Acizii grași esențiali sunt grăsimi necesare organismului, dar pe care corpul
uman nu le poate sintetiza. De aceea trebuie asigurați din dietă.

Majoritatea alimentelor din supermarket conțin așa-numitele "grăsimi rele", care măresc
riscul bolilor cardiovasculare și nivelul colesterolului rău.
Cum putem anula efectul "grăsimilor rele"?
Consumând uleiuri neprelucrate termic sau chimic, obținute prin presare la rece, bogate în
acizi grași esențiali.

"Majoritatea bolilor degenerative ale prezentului sunt cauzate în principal de deficiența de
Omega 3." Total Health Magazine

Capitolul 4: Acizi Grași Esențiali
De ce avem nevoie de acizi grași esențiali?

Deoarece corpul nostru are nevoie de grăsimi bune!

60% din creierul nostru este grăsime. Creierul este cel care controlează
toate organele, glandele și sistemul imunitar.

Rinichii au nevoie de grăsimi. Aceștia secretă eritropoietina care

stimulează măduva osoasă să producă ceulele roșii. Măduva produce
celule din care se dezvoltă cele 3 tipuri de celule ale sângelui. Aceste
celule nediferențiate sunt celulele stem.

Capitolul 4: Acizi Grași Esențiali
55% din membrana fiecărei celule este grăsime.
De calitatea acestei grăsimi depinde hrănirea și oxigenarea celulei!

Dr Otto Heinrich Warburg - Nobel pentru medicină în 1931 - a descoperit că una din

cauzele principale ale cancerului este oxigenarea scăzută a celulelor, care creează o
stare acidă în organism. Celulele canceroase sunt anaerobe.
Oxigenarea insuficientă a unei celule timp de 48 de ore crește riscul ca aceasta să
devină celulă canceroasă.

Capitolul 4: Acizi Grași Esențiali
Beneficiile Acizilor Grași Esențiali Omega 3, 6, 9
• ajută la dezvoltarea creierului și stimulează activitatea funcțională a sistemului nervos
• mențin sănătatea creierului și la persoanele în vârstă (reduc riscul apariției bolii Alzheimer)
• restabilesc echilibrul emoțional, ajută la eliminarea efectelor negative ale stresului

• benefici în tulburări funcționale cardiovasculare consecutive aterosclerozei, dislipidemiilor,
hipertensiunii arteriale și diabetului zaharat (îmbunătățesc utilizarea insulinei în țesuturile
organismului)
• ajuta în prevenirea complicațiilor cardiovasculare (infarct miocardic, accidente vasculare
cerebrale, arterite ale membrelor inferioare)
• proprietăți imunostimulante de excepție; reduc procesele inflamatorii
• hrănesc și regenerează stratul subdermic, obținându-se o piele sănătoasă și catifelată

Capitolul 4: Acizi Grași Esențiali

Acizii grași esențiali din Soul provin din uleiurile obținute
prin presarea la rece ale celor trei tipuri de semințe:
Chimion negru, Struguri Chardonnay și Zmeură neagră

Capitolul 4: Acizi Grași Esențiali
Comparație
Ulei de pește

Ulei din semințe

Ulei îmbuteliat

Soul

Sursa

Mare

Organic/Non-organic/Modif.
genetic

Orice sursă

Organic

Procesare

Distilare

Extracte/Presare la rece

Extracte/Presare la
rece

Presare la rece

Formă de
prezentare

Capsule

Sticle

Sticle

Pliculețe

Amestec
Enzime
Alți nutrienți

NU
Niciuna
Niciunul

NU
DA
DA

DA/NU
DA/NU
DA/NU

DA
DA
DA

Antioxidanți

Niciunul

DA

DA/NU

DA

Risc de toxicitate

Hg/Dioxină/Bifenili
policlorurați

Non-organic/Modif. genetic

DA/NU

Niciunul

Gust

Uleios/Gel

Uleios

Uleios

Fructe de pădure

Vegetarian
Risc de oxidare

NU
DA

DA
DA

DA
DA

DA
NU

Capitolul 5: Antioxidanți
Soul este un produs natural puternic antioxidant.

Capitolul 5: Antioxidanți
Ce sunt radicalii liberi?

Atunci când vorbim de sistemul imunitar și de boli precum cancerul, ne referim obligatoriu la
oxidanți (radicali liberi) și la antioxidanți.
Radicalii liberi sunt atomi sau molecule puternic reactive cu celelalte structuri din corpul uman
din cauza unui electron liber. Ca urmare, radicalii liberi pot altera chimic aproape toate tipurile
de biomolecule (de ex, lipide, acizi nucleici, proteine).
Radicalii liberi pot fi produși din cauza unei multitudini de factori cum sunt: deficiențele de
dietă, fumatul, poluarea sau alte surse (cum ar fi inflamațiile sau reacțiile biochimice).
Radicalii liberi pot distruge ADN-ul, să inhibe repararea acestuia și să mărească probabilitatea
contactării infecțiilor virale și a cancerului.

Capitolul 5: Antioxidanți
Efectele stresului oxidativ
Prezența acestor oxidanți puternici vine însă cu un stres suplimentar asupra sistemului imunitar
(numit stres oxidativ), care poate avea ca efect diminuarea răspunsului împotriva invadatorilor.
Mai mult decât atât, prezența pe termen lung a speciilor oxidante va afecta în cele din urmă
organismul uman.
Stresul oxidativ joacă un rol important în patogenia a numeroase boli cronice, cum ar fi bolile de
inimă și cancerul și prin urmare antioxidanții, care pot reduce stresul oxidativ, pot juca un rol în
prevenirea sau tratamentul acestor boli.
S-a demonstrat că distrugerea vaselor de sânge și incidența bolilor coronariene este redusă
atunci când este mărit aportul de antioxidanți prin dietă. De asemenea, a fost demonstrat efectul
antioxidanților (derivații vitaminei A, cum este, de ex, acidul retinoic) în cazul bolilor
dermatologice și al îmbătrânirii.
Numeroase studii indică un nivel sub cel normal al antioxidanților în țesuturi și plasmă în cazul
femeilor cu HPV și alte neoplasme cervicale, în timp ce un nivel ridicat de antioxidanți asigură
protecție împotriva dezvoltării acestor afecțiuni.

Capitolul 5: Antioxidanți
Uleiurile din semințe: o sursă excelentă de antioxidanți
Asemeni vitaminelor B, efectul benefic al antioxidanților este notabil atunci când sunt în
combinații. De fapt, dietele bogate în antioxidanți (de ex. mâncarea tradițională grecească
meditareneană) s-au dovedit a avea un efect de protecție împotriva cancerului și a diferitelor
boli.
Pe lângă antioxidanții tradiționali ca vitaminele C și E, s-a descoperit că uleiurile din semințe
conțin compuși fenolici care sunt foarte eficienți împotriva radicalilor liberi datorită structurii
învelișului acestora de electroni.
Studii recente au arătat că uleiurile din semințe bogate în antioxidanți măresc, de asemenea, și
răspunsul imunitar celular.
Studiile demonstrează că îmbunătățirea mecanismelor de apărare ajută în profilaxia și tratarea
infecțiilor microbiene, imunodeficiente, a cancerului și a bolilor autoimune.
Protocoalele de creștere a imunității pot ajuta, de asemenea, în vindecarea rănilor.

Capitolul 5: Antioxidanți

Rain International vine cu o formulă optimă antioxidantă, în al cărei
proces de cercetare și descoperire cercetătorii s-au bazat atât pe puterea

antioxidantă a diferitelor surse naturale luate separat, dar mai ales pe
sinergia unora cu altele.

Acest aspect e prezentat în mod elocvent în următoarele 2 grafice.

Nivelul de Antioxidanți din fructe și legume
sursa – Departamentul de Agricultură al SUA
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Capacitatea Antioxidanţior de a fi solubili în lipide - Uleiuri naturale presate la
rece - Sinergia chimionului negru cu alte uleiuri (Patent SUA nr. 7897194 )
Echivalent Trolox/ Vitamina E/

TE/VE/L

35

Greutatea calculată ca medie aritmetică a amestecului TE/VE/L

30

28,6
25,9

25

22,98
21,02

20

24,85

20,4

19,78

22,18
20,22

16,8

15

12,9

10
5
0

3,96
2,32

2,38

2,22

3,42
2,01

2,32

12,6

11,67

12,22

11,67

12,02

11,73

11,6
11,67
11,78

Soul conține RESVERATROL
Ce este Resveratrol-ul?
•

unul dintre cei mai puternici antioxidanți naturali (este de 4-5 ori mai puternic decât beta-carotenul,

de 50 de ori mai puternic decât Vitamina E și de 20 de ori mai puternic decât Vitamina C)
•

supliment natural care întârzie îmbătrânirea

Capitolul 5: Antioxidanți
Cât de important este Resveratrol-ul?
•

antiinflamator, antibacterian, antialergic (distruge histamina)

•

reglează colesterolul

•

este o substanță antitumorală. Încetinește cu 50% sporirea celulelor cancerigene sau poate
chiar să le oprească. În același timp stimulează înmulțirea celulelor sănătoase și capacitatea
lor de regenerare.

•

îmbunătățește circulația sângelui și ajută la menținerea elasticității arterelor.

•

menține fermitatea pielii, elasticitatea, împiedică îmbătrânirea prematură.

•

crește capacitatea memoriei, crește imunitatea organismului împotriva stresului.

•

scade nivelul glicemiei și este foarte bun în cazul afectării retinei la diabetici și cei care suferă
de hipertensiune arterială.

•

îmbunătățeste vederea

•

scade riscul de boli cardiovasculare cu 30%-50%.

Capitolul 6: Mod de administrare

Capitolul 6: Mod de administrare
•

A se consuma înainte de masă

Excepție: Se recomandă după masă, în cazul persoanelor cu tensiune, cu diabet sau cu
probleme gastrice

•

Doza wellness recomandată este de un pliculeț/zi

•

Se recomandă o cură de minim 6 luni, iar în prima lună se incepe cu 2 pliculețe/zi

•

Doza recomandată în cazul persoanelor care prezintă diferite afecțiuni este de 3
pliculețe/zi, urmând a fi redusă la 2 pliculețe/zi după 1 lună

În anumite situații pot fi recomandate și alte doze.

Precauții
• Persoanele alergice la unul din ingrediente
• Femeile însărcinate
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Capitolul 7: Concluzii
Soul în câteva cuvinte:
•

Întărește sistemul imunitar

•

Ajută la funcționarea corectă a inimii, creierului, plămânilor, ficatului și rinichilor

•

Ajută sistemul cardio-vascular, îmbunătățește circulația sanguină

•

Protejează articulaţiile, contribuind la regenerarea cartilajului și producerea
lichidului sinovial, astfel mişcările articulaţiilor devin mai uşoare şi mai degajate

•

Optimizarea nivelului grăsimilor din sânge (Soul reduce colesterolul “rău” (LDL) şi
tensiunea arterială diastolică într-un mod semnificativ datorită beneficiilor
combinației dintre semințele de zmeură și chimion negru – Berman Center for
Outcomes and Clinical Research in Minneapolis)

•

Susține organismul în lupta împotriva radicalilor liberi

•

Contribuie la îmbunătăţirea memoriei şi la încetinirea proceselor de îmbătrânire

•

Sporește rezistenţa la stres

Capitolul 7: Concluzii
SOUL – un cocktail de ingrediente esențiale
• Acizi grași esențiali (Omega 3, 6, 9)
• Antioxidanți (inclusiv Carotenoide și Resveratrol)
• Aminoacizi esențiali (proteine)

• Fitonutrienți
• Flavonoide
• Vitamine (8 forme de vitamina E, 3 forme de vitamina A, vitamina C, vitamina K, vitaminele
B1, B2, B6, niacina (B3), acid pantothenic (B5), acid folic (B9))
• Minerale (seleniu, potasiu, calciu, magneziu, fosfor, sodiu, fier, cupru, zinc)

• Fibre (fiecare porție de Soul conține 4,5 grame de fibre, adică 20% din valoarea zilnică
recomandată)

Capitolul 7: Concluzii
O singură doză de Soul în fiecare zi echivalează cu:

8-10 porții de FRUCTE
fructe de padure, mere, struguri

8-10 porții de LEGUME
verdeață, fasole, mazare

2-3 porții de Acizi grași esențiali
migdale, nuci, avocado

Soul – un produs la îndemâna oricui
•

un supliment alimentar 100% natural, ușor de consumat
în orice situație

•

nutrienți esențiali pentru întreaga zi

•

un produs concentrat, într-un pliculeț de doar 60 de ml și
având doar 35 de calorii

•

un amestec foarte puternic, înlocuind o minifarmacie de
flacoane și pastile

•

Conține pulberi de semințe și uleiuri (acizi grași esențiali)

Soul – un produs esential pentru intreaga familie

1 cutie de Soul Rain
(30 pliculete) -

370 lei
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Cât timp trebuie să iau Soul?
Pentru că vorbim de un produs care conține nutrienți esențiali, vitali pentru

buna funcționare a organismului, noi am introdus Soul în dieta noastră zilnică.
Dacă ne gândim la alte elemente esențiale, aerul, apa, avem nevoie de acestea

tot timpul, nu doar o cură de aer. Unele persoane recurg la varianta unei cure
de Soul, iar în acest caz recomandăm a se consuma produsul minim 6 luni,

perioada necesară curățirii complete a sângelui.

Este un produs de post?
Dat fiind că ingredientele sale sunt exclusiv vegetale, da, este un produs de

post. Mai mult, este un produs recomandat vegetarienilor și chiar persoanelor
adepte ale dietei vegane, deoarece tehnologia de fabricație, presarea la rece,

nu implică prelucrarea termică a ingredientelor.

Capitolul 8: Întrebări frecvente

Soul îngrașă?
Dimpotrivă, am putea spune. Soul este eficient în slăbit dacă este consumat
înainte de culcare și înainte de a face sport.
Trebuie să menționăm totuși că Soul reglează metabolismul și activitatea
hormonală și că în cazul în care organismul are carente din cauza unor astfel
de tulburări, procesul de reglare a organismului poate fi resimtit sub forma
unui apetit crescut. Solutia: O dieta sanatoasa, miscare si... mai mult Soul.

Capitolul 8: Întrebări frecvente
Am luat Soul o lună și nu am simțit nimic.
Recomandarea noastră este să măriți doza sau să continuați încă o lună-două

cu aceeași doză. Fiecare organism este unic. Faptul că dvs. nu simțiți încă
nimic nu înseamnă că produsul nu este bun sau nu își face efectul. Sunt

persoane care au simțit efectul după un singur pliculeț, altele, după 6 luni.
Totul depinde de cât de bine ne cunoaștem corpul, de cât de mult suntem

obișnuiți să îl ascultăm. Amintiți-vă că de regulă ajungem la doctor doar atunci
când ne doare ceva. Însă acesta este doar momentul în care au apărut

simptomele, nu și cel al instalării bolii (care s-a instalat nu brusc, ci în timp, dar
în același mod... fără ca noi să simțim nimic).

cazul în care organismul este sub greutatea normală din cauza unor astfel de
tulburări, atunci vă ajută să luați în grutate.

Capitolul 8: Întrebări frecvente
Soul este recomandat în cazul afecțiunilor autoimune?
Medicii nu recomanda niciun produs care crește imunitatea, în astfel de cazuri.

Dacă vorbim de un produs de sinteză, așa este. Acest lucru nu se aplică și în cazul
acestui produs natural și esențial. Când vorbim de boli autoimune înseamnă că

există un conflict între sistemul imunitar și cel hormonal. Soul nu face decât să
regleze aceste lucruri. Imaginați-vă că aveți bani într-un cont, la o bancă, din care

scoateți doar cât aveți nevoie. Soul nu este un produs dedicat pentru creșterea
imunității, ci el conține o serie de nutrienți vitali pentru organism, din care

organismul își va lua doar ceea ce are nevoie.

Capitolul 8: Întrebări frecvente
Soul este de fapt un supliment de vitamine și minerale?

Soul poate înlocui cu succes un astfel de supliment de vitamine și minerale, dar
este altceva. Suntem familiari cu recomandarea "Pentru o alimentație
sănătoasă, consumați zilnic cât mai multe fructe și legume". Ei bine, Soul poate

fi comparat mai mult cu un concentrat de fructe și legume, recomandat zilnic,
care, fără a înlocui, desigur, alimentația normală, asigură un minim de nutrienți

absolut necesari pentru organism. E mai complicat să identifici carențele dintrun anumit moment sau altul ale organismului. Totul se simplifică dacă îi

asigurăm acești nutrienți esențiali, iar organismul își produce singur, din aceștia,
ceea ce are nevoie.

Capitolul 8: Întrebări frecvente
Care este diferența dintre Omega 3 din uleiul de pește și cel din semințe
conținut de Soul?
Omega 3 se împarte în 3 subcategorii, fiecare cu specificitatea lor și cu o acțiune
care le este proprie:
•Acidul alpha-linolenic : ALA ;
•Acidul eicosapentanoic : EPA ;
•Acidul docosahexanoic : DHA .
Soul conține Acid alpha linolenic (ALA), un acid gras esențial ce face parte, evident,
din familia Omega 3. ALA participă la prevenirea tulburărilor cardiovasculare și
reprezintă baza organismului pentru producerea EPA și DHA. Având la dispoziție
ALA, organismul își poate produce EPA sau DHA în proporțiile de care are nevoie.
Uleiul din pește conține acizi omega-3 sub forma:EPA (acid eicosapentaenoic ) și
DHA (docosahexenoic), în proporții predefinite. Dacă organismul, spre exemplu,
are nevoie de EPA, trebuie să luăm cantități mai mari de ulei de pește pentru a
avea efect și a-i acoperi această nevoie, el neavând acidul gras esențial ALA din
care să și-l producă singur.

Capitolul 8: Întrebări frecvente
Cât de natural este Soul? Conține conservanți?
Soul are la bază o formulă în mare măsură autoconservantă. Asta deoarece
pulberile de semințe de struguri împiedică oxidarea uleiurilor.

Soul conține 4 conservanți care nu dăunează sănătății, aceștia fiind tot naturali,
de origine vegetală:

- Acid citric (Vitamina C, naturală)
- Xilitol (din fibre vegetale)
- Gumă de xantan (agent de îngroșare natural)
- Purac Fit Plus 80 (probiotic natural)

Natura oferă plantele, omul înțelept le folosește!

