
EGÉSZSÉGES ÉLET
TELJES ÉLET!
Mi a Reg-Enor?
A Reg-Enor egy magyar fejlesztésű termék, tes-
tet méregtelenítő és regeneráló program alapja, 
amely be-indítja a szervezetünk öngyógyító folya-
matait. Egyetlen „mellékhatása” létezik, hogy aki 
súlyfelesleggel küzd, eltűnhetnek róla a kilók. A 
Reg-Enor étrend-kiegészítő készítmény teljes egé-
szében természetes összetevőkből áll. A termék 
tartalmaz: 17 féle aminosavat, oligo-és polipept-
idek formájában, amelyeknek fontos szerepük van 
a sejtek működésében és irányításában, valamint 
a szilárd lerakódások tisztításában a sejtek közötti 
állományból, továbbá C vitamint, Grapefruitmag 
kivonatot (50 mg/l), menta és citromolajat is.
A szervezet savas anyagoktól való megtisztulását segíteni kell, a sejt közötti állomá-
nyokból ki kell üríteni az idegen anyagokat, ebben különösen jó hatást érhetünk el a 
Reg-Enor fogyasztásával.
( OÉTI-szám: 65/É notifikációs szám: 1750/2007)

Jótékony méregtelenítő hatás élettani alapokkal
A Reg-Enor méregtelenítő, a belső elválasztású mirigyek munkáját elősegítő, az egész 
szervezet munkáját támogató termék. Élettani alapja kettős. Egyrészt a zsír fogyasztásá-
val fokozott és intenzívebb epetermelés kiváltása, másrészt az enzim folyamatok bein-
dítása, amelyek jótékony hatással lehetnek az érfalakra, a sejtekre és a sejt közötti állo-
mányokra.

Zsír nélkül nehéz…
Ha nincs elég epesav-molekula a bélben, nem fogyasztunk kellő mennyiségű epeürítő 
hatású táplálékot (zsírt) és nem támogatjuk Reg-Enorral, akkor a zsírban oldódó vitami-
nok (A, D, E, K) felszívódása és felhasználása is zavart szenved.

Távozó méreganyagok
A Reg-Enor az egyik legcsodálatosabb készítmény lehet egészségünk helyreállítása és 
megőrzése terén. Fogyasztásakor már egy hét múlva látható a salakanyagok távozása. 
A Reg-Enor és a zsír hatására nagymennyiségű epe termelődik, ezáltal sok enzim tud 
ürülni, az epe segítségével sok méreganyag. 



Mit és hogyan javasolt fogyasztani 
a kúra ideje alatt?
•	 Zsírral	főzzünk,	de	ne	túl	zsírosan,	így	a	zsírban	oldódó	vitaminok	jobban	felszívód-

hatnak és biztosíthatjuk az epeürülést. A rántáshoz, dinszteléshez viszont kevés 
zsírt használjunk, mivel a kisütött zsír nem előnyös.

FONTOS! Minden étkezéshez fogyasszunk kb. 20-30 gramm (kb. 1-2 evőkanálnyi) 
zsírt, vagy szalonnát, hogy beinduljon az epeműködés!

•	 Húsféléket	minden	formában	lehet	készíteni	(sütve,	főzve,	rántva,	párolva).
•	 Kenyérféléket	(rozs-,	barna-	és	félbarna-	vagy	fehér	kenyér)	pirítva,	de	nem	megé-

getve fogyasszunk. (És ne sokat, ne ez legyen a fő étel!)
•	 Szalonnát,	sonkát,	kolbászt	együnk	sütve,	főzve	vagy	nyersen.
•	 A	levesekhez	a	rántást	enyhén	pirítva,	vízzel	engedjük	fel.
•	 A	 salátákat	bármely	 zöldségből	 készíthetjük,	 eredeti	 citrom	 levével,	 kevés	 só	 és	

édesítőszer hozzáadásával.
•	 Az	ételeket	csak	mérsékelten	szabad	sózni.
•	 Rizst,	kukoricát,	borsót,	babot	köretnek	kívánság	szerint	lehet	fogyasztani.
•	 Levest,	főzeléket	csak	tej,	tejtermék,	cukor,	gyümölcs	nélkül	készítsünk.
•	 Krumplit	és	tésztaféléket	csak	korlátozott	mennyiségben	fogyasszunk.
•	 Rizsből	készült	tésztákat	fogyaszthatunk	korlátozás	nélkül.
•	 Gyümölcsök	közül	citromot,	 lime-ot	 (zöldcitromot),	 fehér	grapefruitot	korlátozás	

nélkül, továbbá gránátalmát és kókuszt is fogyaszthatunk.
•	 Édesítőszerek	használhatóak	tetszés	szerint.
•	 Folyadékot	(víz,	ásványvíz,	szódavíz,	kristályvíz,	 forrásvíz,	 tisztított	víz,	 teák	cukor	

nélkül) igyunk bőven.

•	 sütemény,	péksütemények;
•	 alkohol;
•	 cukor,	cukorfélék,	méz;
•	 ecetes,	vagy	erjesztett	savanyúságok;
•	 tej,	tejtermékek	(kefir,	joghurt,	sajt,	vaj,	tejföl,	stb.);
•	 gyümölcs,	gyümölcslevek,	üdítők	–	kivétel:	citrom,	lime	(zöldcitrom),	fehér	grape-
fruit	korlátozás	nélkül,	továbbá	gránátalma	és	kókusz	kis	mennyiségben;

•	 olaj,	margarin.
•	 olajos	magvak
•	 kókusz-,	vagy	pálma	zsír	(ezek	nem	zsírok,	hanem	szilárd	olajak)

Az alábbiak fogyasztása nem javasolt 
a kúra eredményessége érdekében:




