RU-21
Étrendkiegészítõ másnaposság ellen
Kérdések és válaszok
"Az RU-21 hatékonyságának alapja: elismert tudományos alapelvek és biokémiai tudás."
Dr. Kenneth D. Krull Ph.D. biokémikus

Mire szolgál az RU-21?
Az RU-21 az alkoholfogyasztást követõ másnapossági tünetek megelõzésére szolgáló étrendkiegészítõ készítmény. Az alkoholfogyasztás örömeit és az önfeledt
szórakozást nem kell másnap hasogató fejfájással, émelygéssel, egésznapos
rosszulléttel megfizetni.
Hogyan hat az RU-21?
Az RU-21 hatékonyabbá teszi az emberi szervezet alkohollebontását. Ha alkoholfogyasztás közben vesszük be, az RU-21 természetes összetevõi kétféleképpen segítik
az alkohol feldolgozást. Egyrészt lassítják az etanol oxidációját, melynek során
mérgezõ melléktermékek jönnek létre, másrészt az RU-21 hatóanyagai támogatják
az emésztõrendszert a már létrejött mérgek lebontásában ecetsavra, vízre és széndioxidra.
Hogyan kell szedni az RU-21-et?
Az RU-21 úgy lett kidolgozva, hogy támogassa a szervezet alkohol metabolizmusát,
ami azt jelenti, hogy hatással van a metabolikus folyamatra. Ennek következtében
akkor a leghatékonyabb, ha ivás közben vesszük be.
Általában jó eredményre vezet, ha ivás elõtt és az utolsó pohár után is beveszünk két
tablettát. Az egyéni különbségek miatt természetesen ettõl el is térhetünk. A kutatások azt mutatják, hogy a legtöbb férfi esetén az optimum 1 tabletta két italonként,
a nõknél pedig 1 tabletta egy italonként.
Mit jelent a 100% sikergarancia?
Tesztelje az RU-21-et! Vegyen egy dobozzal és próbálja ki! Ha azt tapasztalja, hogy
az RU-21 önnél nem képes radikálisan csökkenteni a másnaposság tüneteit, a megbontott dobozt adja vissza és mi visszafizetjük a vételárat.
Az RU-21 tartalmaz valamilyen élénkítõszert?
Nem, az RU-21 semmiféle élénkítõszert nem tartalmaz.
Mikor érdemes az RU-21-et használni?
A legbölcsebb, ha mindig, amikor alkoholt fogyasztunk. A tudományos kutatások azt

mutatják, hogy még a mértékletes ivás is összefüggésbe hozható súlyos
betegségekkel. Ezért nagyon fontos, hogy az alkoholfogyasztásunkat minimalizáljuk
és azt egészítsük ki megfelelõ mennyiségû étel és vitamin bevitelével. Az RU-21 nem
arra való, hogy megvédje a szervezetet a mértéktelen alkoholfogyasztás ártalmaitól.
Ezt inkább kerüljük el.
Az RU-21 megvéd az alkoholmérgezéstõl?
Az RU-21 nem csökkenti a mérgezés szintjét, sem tüneteit. Akkor kell használni,
amikor iszunk, mert segíti a szervezetet azon mérgek lebontásában, amelyek károsak
az életfunkciókra és felelõsek a másnaposságért.
Lehet hasznos az alkohol?
Sokan gondolják azt, hogy az alkoholfogyasztásnak vannak elõnyei is. Így pl. széles
körben elterjedt nézet, hogy a vörösborban található resveratrolnak és más antioxidánsoknak betegségmegelõzõ hatásuk van. Õk azért használják az RU-21-et,
mert élvezni akarják a mértékletes alkoholfogyasztás elõnyeit, de minimalizálni akarják a toxikus károkat. Az RU-21 valóban biztosítja a felnõttek gondtalan és mértékletes alkoholfogyasztását, miközben a szervezet méregtelenítõ mechanizmusát
hatékonyabbá teszi.
Mikor mértékletes az alkoholfogyasztás?
A szakértõk egyetértenek abban, hogy esténként nõknél egy ital, illetve férfiaknál
egy-három ital elfogyasztása mértékletesnek tekinthetõ.
Miért különbözik az emberek alkoholtûrõképessége?
A nõknek kevesebb alkohollebontó enzim van a szervezetében és érzékenyebbek a
lebontás során keletkezett toxinokra, mint a férfiak. Hasonlóan egyes etnikai csoportok, mint pl. az ázsiaiak és amerikai õslakosok szervezetében is kevesebb enzim
található, mint más csoportokéban.
Mi az RU-21 eredete?
Az RU-21-et az Orosz Tudományos Akadémia Elméleti és Kisérleti Biofizikai
Intézetének egy tudóscsoportja dolgozta ki, a neves orosz professzor, Eugene
Mayevsky vezetésével.
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