PRIM. MUDr. MILAN ČARVAŠ: ODBORNÁ INFOLINKA ALOE VERA
Vážení LR partneři,
poprvé se na vás obracím písemně na těchto stránkách. Není
to zrovna jednoduchý úkol…
Myslím si, že slovo poradce je od toho, abychom dovedli poradit. Nejsme prodejci a ﬁlozoﬁe ﬁrmy je taková, že lidem pomáháme a radíme jim, co je vhodné pro ozdravění jejich těla.
Proto mi dovolte, abych vám pomohl zorientovat se v obtížné
problematice lidského zdraví.
Lidský organismus je velmi složitý. Je jako bankovní konto.
Všechno, co do něj vložíme, si na stáří můžeme vybrat.
V následujícím seriálu se setkáte s vynikajícími stěžejními výrobky ﬁrmy LR z pohledu druhé strany. Ze strany choroby.
Rád bych zde zjednodušeně a postupně popsal příznaky chorob, to, jak nemoci poškozují lidský organismus, jakými příznaky se projevují a zejména co můžeme klientovi nabídnout
k tomu, aby v jeho těle probíhal ozdravný proces. K tomuto
pohledu mne vede sice krátká, ale intenzivní zkušenost s naší
infolinkou.
Je velmi zajímavé poslouchat, jak někteří z vás LR partnerů při
telefonování odborně hovoří o některé chorobě, jak uvádějí
nabídku pro klienta, co by mu doporučili i v jaké dávce. Někdy
to vlastně s námi pouze konzultují.
Velmi záhy poznáme, který LR partner již má sám vlastní zkušenost se závažnou chorobou. Cítíme jeho pokoru k nemoci
a léčbě. A zcela evidentně důvěřuje produktům LR, které mu
výrazně pozitivně ovlivnily léčbu choroby.
Druhá skupina LR partnerů spíše odhaduje, co by vhodné
bylo, nejsou si tak zcela jisti, jsou však o chorobě informováni
a při dotazech se dovedou orientovat .
Třetí skupina se spíše ptá, co by na to či ono bylo vhodné.
Choroba je pro ně tak trochu vedlejší, protože si neuvědomují
(což dovedu pochopit), že některá choroba má mnoho podob
či příznaků. A teprve podle toho je možné doporučit určitý
produkt LR. Stává se, že ještě není znám důležitý výsledek a
oni by již potřebovali něco doporučit.
Čtvrtá skupina je trošku problematičtější. Pravděpodobně ještě nemá tolik zkušenosti a raději nám předají klienta, aby si to
vyřídil sám. Co si s námi dohodne, to potom po dohodě s ním
objednávají.
A pátá skupina je velmi zajímavá. Tito lidé nám zavolají a sdělí,
že klienta bolí noha, či hlava, eventuelně břicho. Co mu prý
mohu nabídnout. A ještě k tomu dodají, že k lékaři nechce.
Tyto praktické zážitky mne inspirovaly k tomu, abych svoje
zkušenosti postupně předával i vám. Prosím o podrobné informace o potížích či chorobách vašich klientů. My na infolince se pak budeme snažit speciﬁkovat nasazení jednotlivých
produktů LR a rádi vás budeme informovat o jejich účincích.
Čím více informací od vás dostaneme, tím přesnější naše do-

poručení bude.
Rád bych vám chtěl v tomto seriálu podat informace o jednotlivých základních chorobách, postihujících lidský organismus.
Bez zbytečně složitých vědeckých výrazů vám vysvětlit, jak
určitá choroba probíhá a jak jsme schopni pomocí našich LR
výrobků pomáhat našim klientům v nelehké pozici.
I. díl
Diabetes mellitus
Jeden z nejčastějších takzvaných tichých zabijáků, lidově zvaný cukrovka.
Cukrovka proto, že diabetes znamená v řečtině propouštět,
uplynout, odtékat a latinské slovo mellitus znamená sladký.
Jde o velmi závažnou chorobu, postihující v ČR asi 800 000
lidí. Tato choroba většinou moc nebolí a často se na ni přijde až
při komplikacích. Jak v ČR, tak celosvětově počet nemocných
cukrovkou narůstá. Za posledních 30 let se počet nemocných
zčtyřnásobil. Cukrovka je jedním z největších medicínských
problémů 21. století.
Existují dva typy diabetu:
Typ 1
Vyskytuje se nejčastěji u mladých jedinců. Jde o postižení B
buněk slinivky břišní, které nedokáží z nějakých důvodů vytvářet inzulin (hormon nezbytný ke zpracování cukrů v těle)
Typ 2
Postižení tkání, které naopak nejsou schopny inzulin využít a
cukry se hromadí v těle. Tímto typem diabetu je postiženo 92
% nemocných.
Ke komplikacím cukrovky patří:
akutní hypoglykémie - pokles hladiny cukru, kdy pacient může
upadnout do bezvědomí hyperglykémie - zvýšení cukru v krvi,
pacient je dlouhodobě poškozován.
V důsledku dlouhodobého poškozování se rozvíjejí typické potíže. Jde zejména o výrazné změny na cévách. Jak v těch velkých, s aterosklerózou a usazováním cholesterolových plátů,
tak v droboučkých vlásečnicích, které se uzavírají a tkáně tak
odumírají pro nedostatek živin.
Na vznik cukrovky má vliv genetika, otylost, virové infekce,
stresy i náhlé velké změny životních zvyklostí – to vše může
poškodit B buňky slinivky břišní.
Dojde tak k poruše vzniku či využití jediného hormonu, který
dokáže zpracovat glukózu v organismu.
Výsledek:
• Zvýšení glukózy v krvi, v moči. Uvolněním a rozpadem zásobního tuku (lipolýza) a mastných kyselin, které jsou v krevním oběhu rozkládány, se navyšuje tuk v krvi (cholesterol. triglyceridy). Vznikají tzv. ketolátky, které jsou cítit v dechu.
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• Žízeň, hubnutí a ztráta tělesných sil.
• Ospalost, pocit chladu v končetinách.
To vše jsou signály vývoje nevyléčitelné nemoci, kterou je nutné ovlivnit léčbou, dietou, změnou životního stylu. Tady mohou
výrazně pomoci produkty LR
Cukrovka provázená cévními změnami postihuje celý organismus. Od poškození oční sítnice a postupnou ztrátu zraku
přes poškozování cévního zásobování ledvin a jejich selhávání,
poškození cév dolních končetin a jejich odumírání, až k cévním změnám na mozku, srdci a mnoha dalších orgánech. V
důsledku špatného prokrvení tkáně vznikají infekce, zranění,
nehojící se defekty a podobně.Právě zde, při běžně nasazené
terapii, mohou postižení souběžně využít produkty LR, produkty celostní medicíny, které cestou zlepšení prokrvení a posílení imunity výrazně pomáhají.
Již víte, že Aloe Vera přes kapiláry výborně ovlivňuje funkčnost
celého těla. Při nasazení Aloe Vera Gel a zvláště Sivery se
drobné vlásečnice rekanalizují a tím příznivě působí na postižené oblasti. Zcela evidentně se zlepšují cévní poměry jak velkých, tak zejména drobných cévek. Zlepšují se cévní poměry
na srdci, ledvinách, sítnici, končetinách. Prostě v celém těle.

která se vyskytuje asi u 6 % (asi 50 000) nemocných, lze nabídnout mimo vnitřní užívání produktů LR i vynikající koncentrát Aloe Vera na malé defekty a Spray „První pomoci“ při
větší ploše defektu. Při použití několikrát denně zlepšuje místní
hojivost tkáně.
Vážení příznivci LR a jejích produktů, příznivci celostní medicíny! Doufám, že se díky mým radám budete lépe orientovat
v tom, jak pomáhat při terapii cukrovky a jejích komplikací. V
dalších dílech se zamyslíme nad tím, jak můžeme pomoci naším klientům při jiné chorobě.V případě zájmu o určité téma či
informace, prosím kontaktujte mne na infolince

Tel: +420 602 430 333
Po-Út 16:00 - 21:00, St 16:00-18.30 hodin
či e-mailové adrese

milan.carvas@lr-czech.com
Těším se na komunikaci s vámi.
Prim. MUDr. Milan Čarvaš

Aloe Vera Gel také dovede ochránit sliznici zažívacího traktu,
kudy přichází největší množství infektů a antigenů.
Aloe Vera Gel snižuje cholesterol, zpevňuje cévní stěny a
zvyšuje jejich elasticitu. Způsobuje pokles tlaku krve, zlepšuje
hojivost. Pomocí makrofágů zlepšuje účinnost léčby infekcí.
Pozdější velmi závažnou komplikaci cukrovky je tzv. diabetické
noha, při níž dochází k postupnému odumírání periferní části
končetin. AVG Sivera zlepšuje výživu a prokrvení končetiny,
a výrazně pomáhá v boji proti infekci.
Dalším velmi důležitým produktem LR je Colostrum. Nejlepších výsledků je dosahováno v kombinaci s Aloe. Colostrum
výrazně posiluje boj s infekcí a pomáhá při regeneraci tkání.
Colostrum díky růstovému hormonu a faktorům regenerace
zlepšuje hojivost tkání a obranyschopnost organismu.
Super Omega 3 se svými EPA, DHA, kyselinou linolenovou,
betaglukany a dalšími složkami výrazně snižuje cholesterol,
který podstatně poškozuje cévní stěnu a snižuje tím cévní zásobení tkáně.
ProBalance upravuje pH ve vnitřním prostředí organismu.
Alkalizuje mezibuněčnou tekutinu a tím ovlivňuje metabolismus buněk, které postupně ztrácejí škodlivou kyselost a tím
se zkvalitňuje cévní zásobení tkání nepoškozenými erytrocyty.
Pro vnitřní užívání je možné také doporučit Reishi plus s vitamínem C, která také výrazně ovlivňuje množství cholesterolu,
snižuje krevní tlak, posiluje imunitu a zvyšuje regeneraci tkání.
V případě diabetické nohy, což je pozdní komplikace diabetu

MUDr. Milan Čarvaš se narodil roku 1947 v Podivíně v okrese Břeclav. Vystudoval Lékařskou fakultu UJEP v Brně, obor
všeobecné lékařství. V roce 1972 nastoupil na chirurgické
oddělení nemocnice v Ivančicích a zaměřil se zejména na břišní
a sportovní chirurgii. Roku 1996 byl jmenován primářem tohoto
oddělení. V květnu 2006 se seznámil s výrobky LR. Když pečlivě
prostudoval složení a účinky Aloe Vera a zjistil, jakým způsobem
ovlivňuje organismus, stává se jejím zastáncem a uživatelem. Ve
své bohaté praxi se setkává zejména s chirurgickými pacienty a
má tak možnost potvrdit popisované účinky v oblasti zvýšené
hojivosti nejen ran, ale i chronických defektů. Ověřil si pozitivní
vliv Aloe Vera na pooperační stav pacienta, ve své praxi využívá
AV i na podporu zdravotního stavu u pacientů se zhoubným
onemocněním při chemoterapii či ozařování. Potvrzuje i pozitivní
účinky dalších LR produktů a využívá AV Freedom a Colostrum u
sportovců a u pacientů s onemocněním pohybového aparátu.
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