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Stimaral
»  ZVÝŠENÍ PSYCHICKÉHO I FYZICKÉHO VÝKONU
»  ZLEPŠENÍ MOZKOVÉ ČINNOSTI, PODPORA UČENÍ
»  NEURÓZA, ÚZKOST, ZHORŠENÁ ADAPTACE NA STRES
»  ZVÝŠENÁ ÚNAVA
»  OSLABENÍ SEXUÁLNÍCH FUNKCÍ
»  POSÍLENÍ IMUNITY

Stimaral je bioinformační přípravek obsahující komplex látek, které vyvolávají regenerační proces řídících 
center nervového systému.

Bioinformace jsou frekvence, které napodobují řídící impulzy podkorových center mozku, regulujících vegetativní nervovou soustavu 
a činnost vnitřních orgánů. Jejich působením dochází k vyrušení negativních informací a vyvolání zpětného regeneračního procesu.

Účinky Stimaralu 
Stimaral zvyšuje odolnost organismu, fyzickou a duševní výkonnost, odstraňuje únavu a navrací energii. Stimuluje, harmonizuje a šetří 
tělo. Jeho obrovskou výhodou je, že neobsahuje kofein, není návykový a přitom má stimulační účinky vyšší o 40–60 % než přípravky 
na bázi kofeinu, které tělo zatěžují. Obsahuje vysoce biologicky aktivní a ochranné látky, které mají pozitivní vliv na zvýšení imunity. 
Komplex bylin a informační složky lze využít pro lepší přizpůsobení organismu v novém prostředí, při prudkém střídání teplot, při 
zvýšené fyzické a psychické námaze (stres, deprese, úzkost). Je vhodné užívat jej pro podání maximálních tělesných a duševních 
výkonů, zbystření smyslů, paměti, zraku, sluchu i citu.

Tento výrobek je schválen jako doplněk stravy. Není lékem, nelze jej za předepsané léky zaměňovat ani nemá schválené léčivé účinky.

Použití Stimaralu

»  podpora imunity, celkové antioxidační a detoxikační účinky
»  adaptace organismu na nové prostředí nebo životní podmínky, zmírnění účinků stresu
»  při zvýšené fyzické nebo psychické námaze, pro zvýšení výkonnosti
»  zlepšení činnosti mozku, podpora soustředění, paměti, vnímavosti, matematických schopností, dobře působí na autistické děti
»  stavy vyčerpanosti, únavový syndrom
»  neurózy, podrážděnost, úzkost, neurastenie, deprese a nespavost
»  prevence stařecké senility, podpora smyslů a duševních funkcí, doplněk při léčbě Parkinsonovy choroby a roztroušené sklerózy
»  onemocnění jater a sleziny, nadledvin, štítné žlázy
»  podpora srdce a krevního oběhu, normalizace nízkého krevního tlaku
»  lehké afrodiziakum u obou pohlaví
»  některé gynekologické a sexuální problémy
»  životabudič tlumící následky požití alkoholu
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Energetické působení Stimaralu podle principů TČM

Stimaral harmonizuje především energetickou dráhu řídící, dráhu jater a sleziny, dále pak dráhu žlučníku, tří zářičů (tří ohnišť), 
srdce a plic.



Upozornění: Výrobek není určen pro děti do 3 let. V těhotenství neužívejte žádné regenerační přípravky, pouze po dohodě s lékařem 
nebo terapeutem. Přípravek neobsahuje kofein a není návykový! Vhodné pro diabetiky. Doplňky stravy nejsou určeny jako náhrada 
pestré stravy.

Způsob skladování: Uchovávejte v suchu, mimo dosah přímého slunečního záření, při teplotě 10–25 °C. Chraňte před mrazem. 
Ukládejte mimo dosah dětí.

Doporučené dávkování

Dávkování: Pro dospělé 2–7 kapek 1–3x denně, pro děti od 12 let 7 kapek za den, děti od 3 let 2 kapky za den.

Způsob podávání: Před použitím důkladně protřepejte (21x). Tím dojde k dynamizaci informačních složek a účinnost přípravku se 
zvýší. Užívejte půl hodiny před jídlem nebo po něm, nejlépe ředěné vodou, případně nakapejte na lžičku a užívejte přímo. Poslední 
dávku užijte maximálně 4 hodiny před spaním. Pokud potřebujte být bdělí i večer, užijte Stimaral dle potřeby bez časového omezení.

Pro podporu detoxikace těla je vhodné zvýšit při regenerační kúře příjem tekutin.
Po 3 týdnech užívání udělejte vždy 1 týden pauzu.
Nepřekračujte doporučené denní dávkování!
Užívání a přesné dávkování konzultujte se svým lékařem nebo terapeutem.

Při chronických onemocněních doporučujeme užívat minimální dávky, v akutních stadiích doporučujeme dávky zvýšit. V případě 
přechodného zhoršení stavu je třeba snížit dávkování, dokud zhoršení nepomine, a teprve poté se vrátit k původnímu dávkování. 
V užívání přípravku není vhodné přestávat, neboť se jedná o zpětný regenerační proces (reverzní reakci), při němž se mohou objevit 
příznaky dřívějších onemocnění. Tento jen je důkazem pozitivní odpovědi organismu, informuje o tom, že dochází k uzdravování!

Využití Stimaralu z hlediska psychiky

Přípravek můžete užívat i podle momentální nálady a psychického stavu, který má spojitost s disharmonií energetických drah, 
jež Stimaral harmonizuje. Jde mimo jiné o přecitlivělost na hluk, světlo, silné vůně a chuti, impulzivní jednání, výbuchy zuřivosti, 
o ustavičnou vznětlivost, nezadržitelný smích, smutek, hysterii, deprese, nepružné myšlení a zapomnětlivost, špatné soustředění, 
neschopnost naučit se zpaměti text nebo vyřešit matematický úkol. Dále je to např. zvýšená pozornost vůči detailům (puntičkářství), 
netrpělivost nebo hyperaktivita.

Váš poradce: Ostatní bylinné koncentráty

www.energy.cz

Složení Stimaralu 
Hlavní složkou Stimaralu je zlatý kořen – rozchodnice růžová. Roste v horském pásmu Vysokých Tater, Krkonoš, Karpat a na Dálném 
východě a patří mezi královny tonizačních bylin. Má výraznější efekt než ženšen, eleuterokok, guarana a jiné rostliny.
Zvyšuje odolnost a přizpůsobivost organismu na extrémní podmínky. Ochraňuje játra, zlepšuje paměť. Obsahuje velké množství 
organických kyselin, za zmínku stojí např. kyselina jantarová s omlazujícím vlivem na buňky. Její významnou složkou jsou fl avonoidy, 
které mají vysoké antioxidační účinky, a steroidní látky, jako např. beta-sitosterol.

Další složky Stimaralu: arálie mandžuská, parcha saflorová, klanopraška čínská, šišák bajkalský, skořicovník cejlonský, jinan 
dvoulaločný, pelyněk pontský, fenykl obecný, puškvorec obecný, dobromysl obecná. Chuť a účinky dolaďuje celá řada éterických 
olejů, jako např. grepový, kardamomový, litseový a další. Sílu a účinnost přípravku podstatně zvyšují i bioinformace nerostů: křišťálu, 
antimonitu, azuritu, galenitu a dalších.
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