
Oamenii de ştiinţă îşi îndreaptă tot mai mult atenţia spre 
apele mărilor şi oceanelor. Acestea adăpostesc substanţe cu 

calităţi spectaculoase pentru sănătatea noastră. Pe primul loc 
în lume în topul vieţuitoarelor de origine marină cu potenţial 

curativ se află scoica cu cochilie verde din Noua Zeelandă.

LYPRINOL

E xtractul din scoică verde 
este de 200 până la 1000 de 

ori mai puternic decât uleiurile de 
peşte, de 175 de ori mai puternic 
decât uleiul de somon şi de Pri-
mula (Luminiţa Nopţii) şi de 200 
de ori mai puternic decât uleiul 
din seminţe de in
Acum câteva decenii specialiştii NASA 
au desfăşurat ample cercetări la nivel 
planetar pentru a descoperi cele mai 
eficiente alimente-minune pentru să-
nătatea astronauţilor. Absenţa bolilor 
de natură inflamatorie, longevitatea 
şi sănătatea de fier din rândurile po-
pulaţiei maori - populaţia autohtonă 
din Noua Zeelandă - au atras rapid 
atenţia asupra unei vieţuitoare mari-
ne cu proprietăţi unice în lume: scoica 
cu cochilie verde Perna Canaliculus. 
Acest tip de scoică trăieşte exclusiv în 
apele nepoluate, protejate prin lege 
din Noua Zeelandă. Doar în acele lo-
curi are condiţiile necesare pentru a 
se dezvolta, pentru că în adâncuri se 
găseşte o specie rară de fitoplancton 
subarctic şi ape curate, ferite de agresi-
unile civilizaţiei moderne. Scoica verde 

depăşeşte, ca potenţial curativ, toate 
celelalte vieţuitoare marine - somon, 
macrou, hering, krill, diverse alge ma-
rine, păstrăv arctic, rechin, cod sau alte 
tipuri de scoici si crustacee - din care se 
extrag substanţe cu efect terapeutic. 

Nicio altă vieţuitoare - animal 
sau plantă - nu conţine atâtea 
substanţe esenţiale pentru să-
nătatea umană! 

INFLAMAŢIA - Ucigaşul 
tăcut al organismului
Studii medicale din ultimii ani au atras 
atenţia asupra pericolului generat de 
procesele inflamatorii din organism. 
Majoritatea, dacă nu chiar toate bolile 
moderne au ca punct de pornire un 
proces inflamator latent, tăcut, care 
în timp provoacă ravagii în organism. 
Substanţele active din complexul  
Lyprinol acţionează radical asupra 
mediatorilor chimici ai procesului 
inflamator, inhibând puternic 5-lipo-
xigenaza - enzima implicată direct în 
dezvoltarea oricărei inflamaţii, ceea 
ce duce la obţinerea unor rezultate 
spectaculoase, net superioare altor re-

medii, într-un spectru larg de afecţiuni:  
întreaga gamă de boli reumatice, afec-
ţiuni cardiovasculare şi ale sistemului 
circulator (acizii graşi Omega 3 cu lanţ 
lung fiind utili în prevenirea infarctelor 
şi curăţarea vaselor de sânge), afecţi-
uni ale căilor respiratorii (cu rezultate 
excepţionale în astmul bronşic), dis-
funcţii cerebrale, afecţiuni gastro-intes-
tinale, boli de piele, disfuncţii oculare, 
boli autoimune, hipercolesterolemie, 
alergii, recuperări postoperatorii, boli 
autoimune sau alte tipuri de afecţiuni 
cu caracter inflamator.  Nu trebuie să 
uităm de prevenţia cancerelor de na-
tură inflamatorie, profilaxia îmbătrâni-
rii şi creşterea speranţei de viaţă. 

LYPRINOL® - cel mai puternic 
anti-inflamator 100% natural, 
fără efecte secundare, fără con-
traindicaţii 

Supranumit „miracolul 
din apa mărilor", LYPRI-
NOL este un complex 
lipidic marin forte ce 
conţine o combinaţie 
unică de peste 30 de 

Ştiai că? 
Lyprinol este un produs foarte 
popular în întreaga lume, fiind 

comercializat în peste 40 de ţări de 
pe 5 continente.

,,Miracolul din apa mărilor“

www.lyprinol.ro

compuşi lipidici şi acizi graşi polinesa-
turaţi Omega 3 extraşi din scoica cu 
cochilie verde din Noua Zeelandă. LY-
PRINOL este singurul produs la nivel 
mondial care este elaborat printr-un 
procedeu tehnologic unic, brevetat, un 
extract uleios stabilizat CO2  împotriva 
oxidării. Rezultatele spectaculoase 
obţinute de către milioane de pacienţi 
din Statele Unite, Australia, Canada, 
Japonia, Germania, Franţa, Suedia 
etc., numeroasele studii clinice dublu-
orb realizate în centre medicale de 
prestigiu efectuate de-a lungul celor 
peste 30 de ani de utilizare au demon-
strat calităţile excepţionale ale acestui 
complex marin revoluţionar.   Intrat pe 
piaţa din România de mai mult de un 
an de zile, complexul Lyprinol are deja 
mii de utilizatori, rezultatele obţinute 
fiind, în multe cazuri, spectaculoase. 
Acum puteţi beneficia şi dvs. de acest 
produs inovator.

Pentru informaţii şi 
comenzi contactaţi 
reprezentanța 
acestui produs 
în România, la tel. 
0722.195.720 
0752.30.45.25 
031.807.74.77 
sau pe site-ul oficial  
www.lyprinol.ro


