Puterea semintelor

Testimoniale

Testimoniale

„Consumam în mod uzual 3 căni de ness cu cola pe zi. La astea se adăugau și câteva
cafele, dar care nu mă mai ajutau în zilele cu mai multe lucruri de făcut și stres de la
serviciu. Uneori, când eram foarte obosit chiar simțeam că dacă mai beau cafea sau
ness mi se face rău.
După ce am început să consum Soul pot spune că am renunțat la cafea, la ness și la
cola. Așa că, dacă iau undeva la 2-3 pliculețe pe zi, îmi alungă starea de somn și mă
ajută să mă concentrez la ceea ce am de făcut.”
Mihai B., 38 ani

Testimoniale
„Durerile de cap au început în partea dreaptă, crezând la început că este de la curent
și că de aceea durerile de cap sunt pe dreapta, unde este nervul trigemen. Răcită nu
eram, doar aveam durei de cap. S-au intensificat foarte rapid, dacă la început îmi
treceau cu un paracetamol sau 2, pe urmă nu mi-au mai trecut nici cu 2,3 ketonal,
nurofen, algocalmin, antinevralgic etc. Nu mai puteam să-mi continui activitatea,
așa că m-am dus la doctor unde mi s-a făcut o tomografie și am fost diagnosticată
cu nevralgia Arnold și mi s-a dat un tratament cu clorxoxazon și alte calmante pentru
7 zile. Dacă durerea nu ceda urma să fac infiltrații în spatele capului, în apropierea
nervului Arnold. Am urmat tratamentul și nu s-au ameliorat durerile. Acum începuse
sa mă doară capul în toate părțile. Am făcut 3 infiltrații cu diprophos și xilină, dar tot
fără rezultat. Am citit pe forumuri că sunt persoane care suferă de această nevralgie
de ani de zile.
Într-o zi a venit fratele meu pe la mine cu niște pliculețe din semințe... și mi-a zis că
s-ar putea să mă ajute. Eu cred în tratamentele naturiste așa că le-am încercat dar,
sincer, fără să cred că îmi vor face bine la ce dureri aveam. Le-am luat primele 2 zile,
câte 2 pliculețe pe zi, și nu am simțit nimic. A treia zi durerile au încetat. Nu știam ce
se întâmplă, am crezut că poate doar pentru o zi sau 3 (cât ține o minune), nici nu-mi
venea să spun nimănui, crezând că durerile vor reveni. Am continuat să consum
produsul și durerile nu au mai revenit niciodată.”
Crina Constantin, 34 ani

Testimoniale

„Soul mi-a rezolvat o problemă de sănătate mai veche. Este vorba despre o durere
la umăr si la genunchi din cauza unui sport practicat mai intens, durere care mă
afecta de vreo 10 ani. Durerea a cedat nu imediat, ci după câteva luni în care am
consumat câte 2 pliculețe/zi, dar a cedat - ceea ce nu s-a întâmplat cu niciun
remediu încercat până la Soul.
Un alt lucru remarcabil la Soul - cel puțin pentru mine, care sunt pasionat de sport este că recuperarea după exercițiile fizice este foarte rapidă. Și acest lucru îl remarc
de fiecare dată când revin la sală după o pauză și lucrez mai intens. Atunci când fac
sport iau un pliculeț de Soul înainte și unul după. ”
Iulian P., 34 ani

Testimoniale

„Soul este un pliculeț pe care îl port tot timpul în geantă. Dacă nu apuc să iau masa,
un pliculeț de Soul o poate înlocui cu succes. Soul este o soluție și dacă mănânc ceva
care nu îmi pică foarte bine, ajută la digestie. De asemenea, mă ajută când sunt
foarte obosită și ficatul protestează - mă repune pe picioare. Mi s-a întâmplat să fiu
într-o discuție cu cineva care avea o durere de măsea și luase deja antiinflamatoare
ca să poată face față la serviciu - durerea a cedat la Soul (și mi-a cerut și un pliculeț
de rezervă).
În plus, dacă sunt foarte obosită, însă mai am de lucru și nu mă pot concentra, un
pliculeț sau 2 de Soul mă ajută să îmi revin și să pot lucra în continuare.”
Cristina B., 39 ani

Testimoniale

„După o săptămână de luat Soul câte 1pliculeț/zi, mi s-au reglat digestia și somnul,
iar durerile cronice de coloană și inflamațiile datorate scoliozei s-au redus
considerabil, permițându-mi să-mi desfășor normal activitățile zilnice.
După încă o lună de Soul câte 1 sau 2 pliculețe în fiecare zi, am fost plăcut surprinsă
să văd că celulita dispăruse, pielea mea arăta mult mai bine, nemaiavând aspectul
cojii de portocală.
Deși în trecut am încercat și alte metode de diminuare a celulitei (împachetări la
cald/rece, masaje anticelulitice, electrostimulare etc.), nici măcar una nu a avut
efectul dorit.
Astfel, i-am recomandat cu încredere și surorii mele produsul, obținând și ea
rezultate foarte bune.”
Roxana I., 32 ani

Testimoniale

„Dupa ce am consumat 3 luni cate 2 pliculete pe zi am facut un nou set de analize si
am constatat cu bucurie reducerea acidului uric de la 8,2 la 6,9 si a colesterolului rau
de la 230 la 190.
De asemenea a disparut si fenomenul de reflux gastric. Dupa toate aceste beneficii
voi continua sa consum in permanenta produsul SOUL. “

Constantin P. D.- 63 ani

Baza științifică
Soul este un produs natural, care nu intră, prin urmare, în categoria medicamentelor.
Acestea din urmă, din cauză că sunt produse de sinteză, necesită o serie de studii clinice
înainte de a fi introduse pe piață.

Totuși, deși comercializarea produsului oferit de Rain International nu necesită studii

clinice, numeroase patente demonstrează eficiența ingredientelor sale, și mai ales efectul
sinergic al acestor ingrediente.

Baza științifică
Patente chimion negru
Patentul european EP 0804212 B1 – Utilizarea chimionului negru în tratamentul cancerului,
al bolilor virale, în protejarea împotriva efectelor secundare ale chimioterapiei și ca factor de
stimulare a hematopoiezei (procesul de formare a elementelor celulare sanguine la nivelul
măduvei osoase).

Patentul european EP 1135148 B1 – Utilizarea chimionului negru presat la rece, în
combinație cu uleiul de in, în tratarea psoriazisului
Patent SUA nr. 5482711 – Utilizarea chimionului negru pentru întărirea sistemului imunitar
Patent SUA nr. 6218434 – Utilizarea chimionului negru în tratarea cancerului (eficiența
compușilor Thymoquinone și Dithymoquinone din chimion negru în tratarea cancerului)
Patent SUA nr. 7592327 B2 – Utilizarea chimionului negru în tratarea astmului și a alergiilor.

Baza științifică
Patente semințe de struguri
Patentul nr. 0122504 A1 și 0111072 - SUA arată eficiența extractului de semințe de struguri
în protejarea celulei nervoase și în prevenirea și tratarea bolilor degenerative ale creierului
(inclusiv Alzheimer, Huntington, Parkinson).
Patentul nr. 0220626 A1 - SUA arată eficiența extractului de semințe de struguri în tratarea
sau prevenirea afecțiunilor asociate cu tutunul și consumul de nicotină. Mai exact, extractul
de semințe de struguri inhibă enzima CYP2A6 cu rol în metabolismul nicotinei. Persoanele cu
un metabolism scăzut al nicotinei au mai puine șanse să devină fumători, fumează mai rar și
mai puțin. De asemenea, are loc o inhibiție a activării procarcinogenilor, deci vorbim de
șanse mai mici de cancer colorectal sau de plămâni.

Baza științifică
Patente efect sinergic
Patent SUA nr. 7897194 - Efectul sinergic al combinației chimionului negru cu celelalte
ingrediente
Patent nr. 0031861 A1 SUA - eficiența crescută a flavonoidelor din semințele de struguri în
combinație cu anumite enzime în ateroscleroză.
Patentul nr. 0281044 A1 - SUA - arată utilizarea ca antiinflamator și în prevenirea cancerului
a uleiurilor și pulberilor de zmeură neagră, chimion negru, struguri Chardonnay sau a
combinației dintre acestea.
Patent nr 0128301 A1 – SUA – demonstrează eficiența unei formule conținând uleiuri și
pulberi de semințe de chimion negru și zmeură neagră ca adjuvant în diferite forme de
cancer, cât și ca supliment alimentar zilnic pentru a crește sistemul imunitar. Formula
inventată poate conține și alte uleiuri din semințe, de ex. semințe de struguri Chardonnay.

Natura oferă plantele, omul înțelept le folosește!

