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Regulatpro® Bio pro chronické zdraví

Kniha 13 let zkušeností lékařů a naturopatů
13 let zkušeností – Kniha je shrnutím 13 let zkušeností, které ve
svých ordinacích při léčení s fermentovaným doplňkem stravy Regu
latpro® Bio zaznamenali němečtí lékaři a naturopaté.

Neřeší příčiny – Léky jsou prostředky boje proti nemocem, ale také
proti lidskému tělu. Léky nevyužívají možnosti uvedení regulačních
procesů opět do rovnováhy.

Terapie a úspěchy – Kniha má 150 stran, na 20 stranách jsou
zkušenosti pacientů a 77 stran je věnováno terapiím a úspěchům s
fermentovanými enzymy na konkrétních nemocech nebo zdravotních
potížích.

Blokují enzymy – Léky zasahují do procesů v těle tím, že bloku
jí enzymy, což působí momentálně kladně, ale nepomáhá odstranit
příčiny nemocí.

Na všechny nemoci – Mezi terapiemi potíží jako například ztráta
vitality, nespavost, nadváha nebo alergie se v knize setkáme také s ře
šením chronických nemocí, jako je cukrovka, poruchy srdce, krevního
oběhu, zažívacího traktu a s celou řadou autoimunitních onemocnění
včetně rakoviny.
Co pomáhá při prevenci a léčení nemocí?
(ukázka z knihy)
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Síla bylin – Alternativou jsou rostlinná léčiva – síla bylin je již dávno
známá a oblíbená – stejně jako ortomolekulární medicína, která se
skládá z vitamínů, minerálů, stopových prvků a enzymů.

Pro zlepšení zdravotního stavu se autorům osvědčilo
doprovodné užívání fermentovaných enzymů také u:

Vedlejší účinky – Chemické léky mají bez výjimky vedlejší účinky
(viz jejich příbalové letáky). 90 % všech Němců nad 50 let užívá třikrát
denně různé léky. Jejich počet neustále stoupá.
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Cesta pro nemoci – Regulační systém organismu se tím dostane
z rovnováhy, potlačí se proces samoléčení a otvírá se cesta pro ná
sledné nemoci.

Terapie s antibiotiky

Chemoterapie

Kortizonové terapie

Terapie mykóz

www.VratsiZdravi.cz
www.JetonaVas.cz
Tel.: 775 721 751
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Představení a složení Regulatpro® Bio
Regulatpro® Bio je enzymový doplněk
stravy z fermentovaného bio ovoce
ořechů, zeleniny a bylin >> fermen
tována je tak ideální výživa.

bio citróny

bio fíky

bio datle

bio ořechy

bio sójové boby

bio cibule

bio kokos

bio celer

bio mungo výhonky

bio artyčoky

bio hrášek

bio proso

bio kurkuma

bio fenykl

bio byliny

Regulatpro® Bio neobsahuje žádné umělé vitamíny, alkohol, cukr ani jiná ochucovadla. Proto je jeho chuť otázkou zvyku.
Není pasterizován, je živý (syrový). Konzervuje ho nízké pH 3,4 (jako kvašené zelí).
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Charakteristika a dávkování Regulatpro® Bio

1

Obsah: 350 ml / Dávkování:
Ráno na lačno, večer před spaním 10 ml (½ odměrky).
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Proces podobný trávení

2

Okamžitě se vstřebává

3

Zvyšuje energii (ATP)

Kaskádová fermentace (štěpení) za přítom
nosti symbiotických mikroorganizmů a bak
terií mléčného kvašení je proces podobný
lidskému trávení. Kromě natrávení živin se
aktivují enzymy, antioxidanty a také kyseli
na mléčná (probiotikum) pro lepší trávení.

Enzymy, živiny a sekundární látky z ovoce,
ořechů a zeleniny jsou (za 8 až 12 týdnů)
rozštěpeny na malé části (molekuly). Takto
rozštěpené se snadno vstřebávají (také po
kožkou) a jsou buňkám ihned k dispozici
(úspora energie vlastního trávení).

Rozštěpením živin je aktivována sluneční
energie a regulační informace. Takto ener
gií nabitá enzymová výživa stimuluje v
mitochondriích (buněčné elektrárny) tvor
bu molekul ATP (Adenosintrifosfát), které
jsou zdrojem energie pro buněčné procesy.
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Buňkám dobíjí baterky

Tímto způsobem kaskádově fermentovaný
Regulatpro® Bio zaopatřuje buňky a dobíjí
jejich biologické baterky >> upevňuje
nebo obnovuje zdraví na buněčné úrovni.
Energií dobité buňky restartují a aktivují
imunitní systém.

Úvod

Konec

Posiluje imunitu

Posílená imunita zlepšuje a urychluje lát
kovou výměnu. Tím nastartuje očistné,
opravné a regulační procesy, které vedou
k regeneraci. Výsledkem je zvýšení život
ní energie, výkonnosti, vitality a odolnost
proti nemocem.

Je magicky výjimečný

Kaskádová fermentace syrového ovoce, oře
chů a zeleniny je tajemstvím úspěchu, která
dokáže člověka (také alergika) nabít silou
a energií z přírody. Kaskádová fermentace
extrahuje „duši rostlin“ a tím je Regulatpro®
Bio magicky výjimečný.

www.VratsiZdravi.cz
www.JetonaVas.cz
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Postup výroby Regulatpro® Bio
Výrobce regulátu Dr. Niedermaier si sta
novil nejvyšší kvalitu. Výroba je certifiko
vána managementovým systémem GMP.
Všechny procesy od výběru bio pěstitelů

Proces kaskádové fermentace

po nákup a fermentaci, řídí výrobce sám.
Při výběru ovoce, ořechů a zeleniny vý
robce preferuje důvěryhodnost a lásku
pěstitele, zralost, čerstvosta a regionalita.

1. Třídění ovoce

2. Kontrola zralosti
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3. Mytí a krouhání
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4. Fermentace
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1. Fáze – start
Nakrouhané ovoce, ořechy a
zelenina se vloží do fermen
tačního bioreaktoru. Přidá
se kultura kyseliny mléčné,
která produkuje pravotoči
vou L (+) kyselinu mléčnou
a první fermentace začíná.

2. Fáze – 3 až 4 týdny
Po třech až čtyřech týd
nech nastává první čás
tečná filtrace. Další kaská
dové fáze fermentačních
frakcí probíhají s přidává
ním přesně definovaných
kultur mléčných kyselin.

3. Fáze – 8 až 12 týdnů
Všechny fermentační frak
ce jsou sloučeny a znovu
se společně fermentují.
Po ukončení fermentace
nastává poslední filtrace.
Po uplynutí 8 až 12 týdnů
je Regulatpro® Bio hotov.

Postup kaskádové fermentace Dr. Niedermaier (patent EP 1153549) probíhá za studena.

www.VratsiZdravi.cz
www.JetonaVas.cz
Tel.: 775 721 751
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Obsažené látky a jejich potenciál
Při kaskádové fermentaci ovoce, ořechů a zeleniny se
štěpením uvolňuje a koncentruje široké spektrum orga

nismu velmi prospěšných bioaktivních látek, které jsou
schopné okamžité resorpce buněčnou membránou.

Kaskádová fermentace rostlinných surovin koncentruje
Enzymy

Minerální látky

Kyselinu mléčnou

Peptidoglykany

Aminokyseliny

Probiotika

Vitamíny

Stopové prvky

Polyfenoly

Oligopeptidy

Flavonoidy

Sekundární látky

Sluneční energií nabité sekundární rostlinné látky produ
kované kaskádovou fermentací mají společně s enzymy, vi

tamíny, minerály a fytonutrienty velký potenciál, který po
siluje imunitu. Tím uvádí regulační procesy do rovnováhy.

Potenciál kaskádově fermentovaných sekundárních látek
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Antialergický

Protizánětlivý

Antioxidační

Detoxikační

Antikarcinogenní

Antitrombózní

Odkyselující

Antibakteriální

Antimykotický
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Nárůst buněčné energie
Pro všechny životní procesy je potřeba energie. Pouze bioaktiv
ní, enzymově bohatá a pestrá strava stimuluje v mitochondriích
(buněčné elektrárny) optimálně tvorbu molekul ATP (Adenosin
trifosfát), které v buňce produkují energii potřebnou pro zacho
vání nebo obnovu zdraví.

Buněčné mitochondrie
produkují energii

+ 50 %

každá
buňka
obsahuje 1500
mitochondrií
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Nárůst buněčné energie o 175 %
Vědecké studie prokázaly enormní
nárůst buněčné energie při + 175 %
užívání Regulatpro® Bio.
Průměrně 175 %
za 90 dní.
+ 114 %

Obsah

za
14 dní

Úvod

Konec

za
30 dní

za
90 dní

Na výživě se lékaři shodují
Enzymově chudá výživa (mrtvá strava) způsobuje
nedostatek energie v buňkách s následkem
oslabení organismu. Na tom
se mnozí lékaři shodují.
Parametr v medicíně
Koncentrace ATP je
v moderní medicíně
s úspěchem používána
jako parametr pro
mitochondriální
dysfunkci, kdy
kapacita energie
v mitochondriích
udává zdravotní
status pacienta.
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Přínosy Regulatpro® Bio pro vitalitu
Dobíjí baterky v každém věku
Regulatpro® Bio je ideální výživová podpora pro nastávající
maminky a děti >> radost z vitálního života od mládí až do
seniorského věku >> užívat si zdraví místo návštěv lékařů.

PRO TĚHOTNÉ

PRO DĚTI

PRO DOSPĚLÉ

PRO SENIORY

FITNESS

BĚH

TURISTIKA

CYKLISTIKA

PŘEJÍDÁNÍ, MRTVÁ STRAVA

ÚNAVA, KONCENTRACE

ALKOHOL, KOUŘENÍ

NERVOZITA, STRES

Pomoc při pohybových aktivitách
Více energie a rychlejší regenerace bez bolesti kloubů a
svalů přináší radost ze zdravého pohybu. Bioaktivní alter
nativa iontových energy drinků a kloubních doplňků stravy.

Pomoc při nesprávné životosprávě
Obzvláště při nadměrném zatěžování organismu oceníme
doplnění bioaktivních enzymů a živin, které zvýší energii bu
něk. Následné posílení imunity zrychlí regeneračních procesy.
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Bolesti, kožní a chronické nemoci
Pomoc při bolestech
Vnější aplikací regulátu na místo bolesti a vmasírováním ak
tivujeme látkovou výměnu (prokrvení). Při bolesti zubů zadr
žíme Regulatpro® Bio co nejdéle v ústech.

BOLEST KLOUBŮ

BOLEST ZAD

BOLEST HLAVY

BOLEST ZUBŮ

AKNÉ

BRADAVICE

EKZÉM

LUPÉNKA

CUKROVKA

NADVÁHA

VYSOKÝ TLAK

CHOLESTEROL

Pomoc u kožních problémů
Vnější aplikací regulátu na oblast kožního problému docí
líme lokální regeneraci. Problémy přicházejí zevnitř, proto
kombinací s vnitřním užíváním získáme optimální výsledky.

Pomoc při chronických potížích
Zvýšením energie posiluje Regulatpro® Bio imunitu. Pro
to je vhodný také při chronických potížích a lze jej užívat i
při cukrovce, vysokém tlaku nebo zvýšeném cholesterolu.
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Kombinace vnitřní a vnější výživy

Druhy a oblasti vnějších aplikací

Enzymy, živiny a sekundární látky z ovoce, ořechů a zeleniny jsou v Re
gulatpro® Bio díky kaskádové fermentaci rozštěpeny na nejmenší části
(molekuly). Takto rozštěpené se do organismu snadno vstřebávají zevnitř
sliznicemi (ústa, střevo, nos, vagína) a také zvenku pokožkou.
Optimální výsledky docílíme aplikací zevnitř i zvenku

Pití regulátu je základní opatření

Vnější nástřik zlepšuje výsledky

Vnitřní užívání Regulatpro® Bio je základní
terapeutické opatření při řešení všech potíží,
protože zaopatřuje celý organismus. Zejména
střeva, kde sídlí na 80 % imunitního systému.

Vnější výživa buněk přímo v oblasti zdravotní
ho problému je osvědčená podpora vnitřního
užívání. Kombinace vnitřní a vnější výživy s
Regulatpro® Bio urychluje a zlepšuje výsledky.
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Nosní aplikace
Nachlazení, zánět dutin, alergie,
dýchací potíže, koncentrace.

Pokožka hlavy
Lupy, kožní problémy na pokožce hlavy,
vypadávání, šednutí vlasů.

Nástřik pokožky
Kožní problémy, bolesti kloubů,
svalů, křečové žíly, poranění.

Zábal nebo náplast
Pro delší působení živin přiložíme regulátem
navlhčený zábal, tampon nebo náplast

www.VratsiZdravi.cz
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Čím se Regulatpro® Bio odlišuje
Regulatpro® Bio se odlišuje
především složením z ideální
syrové (živé) stravy a kaská
dovou fermentací. To je
tajemstvím úspěchu,
jak člověka nabít silou
a energií přírody.

Ideální složení >> ovoce, ořechy, zelenina a byliny >> přirozená výživa.
Je fermentován >> přednatrávená výživa >> úspora energie trávení.
Není pasterizován >> je syrový >> proto obsahuje enzymy a vitamíny.
Vstřebávání >> zevnitř (sliznicemi v ústech, střevem) a zvenku (pokožkou).
Vhodný i pro alergiky >> rozštěpením na molekuly ztratil alergenní potenciál.
Je v bio kvalitě >> proto obsahuje více živin a žádnou chemii (pesticidy).
100% přirozený >> žádné přísady, žádné konzervanty, žádná ochucovadla.
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Které nemoci Regulatpro® Bio léčí
Regulatpro® Bio neléčí. Za to ale regene
rací organismu postupně odstraňuje ná
sledky přetížení a nedostatku, které jsou
příčinami nemocí.

Přirozená bioaktivní strava pomáhá v těchto oblastech
Alergie
senná rýma, astma, alergické kožní
problémy, potravinové alergie.
Cukrovka
obezita, více tuků v krvi (hyper
lipidémie), metabolický syndrom.

Srdce
krevní tlak (hypertenze), kornatění
tepen (arterioskleróza), křečové žíly.

Dýchací cesty
chřipka, nachlazení, rýma, zánět dutin
(sinusitida), virové infekce.

Trávení
pocit plnosti, pálení žáhy, zácpa,
průjem, nadýmání, žaludeční vředy.

Kožní nemoci
ekzémy, lupénka, svrab, atopický
ekzém, bradavice, kuří oka a jiné.
Poranění
pořezání, popálení (také od slunce),
bolesti svalů, kloubů, zad, hlavy.
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Rakovina
snížení rizika výskytu a omezení vedlej
ších účinků chemoterapie / ozařování.

Úvod
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Únava
syndrom vyhoření, chronické vyčerpání,
přepracování, koncentrace, deprese.
Záněty
klouby (revma, dna), zánět žaludku
(gastritida) a jiných vnitřních orgánů.
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Vědecké studie účinků Regulatpro® Bio
Průkopník kaskádové fermentace potravin Dr. Nie
dermaier, vyrábí Regulatpro® Bio od roku 2001.
Dlouholeté zkušenosti
S jeho účinky na zdraví má dlouholeté zkušenosti,
což potvrzuje více než 50 vědeckých studií, stovky
klinických zpráv lékařů alternativních medicín, na
turopatů a nespočet děkovných dopisů od uživatelů.
Vědecké studie
Dr. Niedermaier dokládá svá tvrzení o přínosech
Regulatpro® Bio vědeckými studiemi od renomo
vaných akreditovaných výzkumných institucí.
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Vědecké studie provádí tyto instituce
Technická univerzita Mnichov (TUM)
založená roku 1868 zajišťuje vedle vzdělá
vání především výzkum a vědecké studie.
Univerzitní vědci hledají řešení pro bu
doucnost v oborech Zdraví & Výživa / Energie & Suroviny /
Životní prostředí & Klima.
www.tum.de
Výzkumný ústav BioTeSys je od roku
2000 certifikovaný specialista na výzkum
účinků, bezpečnosti a zejména bioaktivi
ty potravin, doplňků stravy, kosmetiky a
přírodních léčiv na zdraví. V minulosti provedl BioTeSys pro
Dr. Niedermaier již přes 20 Studií. 
www.biotesys.de
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Časté dotazy na Regulatpro® Bio a odpovědi
Které nemoci léčí ?
Na které zdravotní problémy (nemoci) je
Regulatpro® Bio dobrý?
Na všechny – protože postupně odstraňuje
následky přetížení a nedostatku, které jsou
příčinami nemocí.

Kombinace s alternativou ?
Dá se Regulatpro® Bio kombinovat s
čínskou medicínou?
Ano – výborně doplňuje všechny přírodní směry,
alternativní a celostní medicíny.

Dávat i psovi ?
Můžeme Regulatpro® Bio dávat i psovi
nebo kočce?
Ano – fermentovaná enzymová RAW (BARF) výživa
Regulatpro® Bio pomáhá také psům a kočkám.

Vědecké studie ?
Máte o účinnosti Regulatpro® Bio nějaké
vědecké studie?
Ano – Dr. Niedermaier má stovky klinických zpráv od
lékařů a více něž 50 studií od nezávislých institucí.

Nepoškozuje zuby ?
Nepoškozuje Regulatpro® Bio zuby když
je kyselý?
Ne – regulát sice chutná kysele, ale zuby ani
sklovinu nepoškozuje.

Detoxikuje ?
Je Regulatpro® Bio vhodný pro detoxikaci
organismu?
Ano – právě v důkladné detoxikaci a odkyselení
je jedinečný – je to jeho klíčová úloha.

Délka používání ?
Jak dlouho mám Regulatpro® Bio
používat?
Délka užívání závisí na délce trvání nemoci a
úrovně zdraví, které chceme dosáhnout.

Vedlejší účinky ?
Má Regulatpro® Bio nějaké vedlejší účinky?
Ano – vedle upevnění zdraví také omlazuje,
zvyšuje vitalitu a dobrou náladu .

Je vhodný pro děti ?
Pomáhá Regulatpro® Bio i malým dětem?
Je pro ně vhodný?
Ano – neobsahuje alkohol ani konzervanty –
proto je vhodný i pro malé a větší děti.

Předávkování ?
Dá se s doplňkem výživy
Regulatpro® Bio předávkovat?
Nedá – je to přirozená výživa, kterou organismus
zná. Proto se jím nelze předávkovat.

Do ledničky ?
Musíme Regulatpro® Bio dávat do ledničky?
Ne – podmínkou skladování je teplota do 25 °C a
vyvarovat se přímého slunce.

Kombinace s léky ?
Dá se Regulatpro® Bio kombinovat s léky /
medikamenty?
Ano – navíc snižuje jejich nežádoucí vedlejší
účinky (také chemoterapeutik & ozařování).

Je vhodný pro těhotné ?
Je Regulatpro® Bio vhodný i pro nastávající
maminky?
Ano – regulát je výbornou zdravotní podporou (ideální výživa) před početím, v těhotenství a při kojení.

Užívat i jiné doplňky ?
Je potřeba vedle Regulatpro® Bio užívat
ještě jiné doplňky výživy?
Není to nutné – protože obsahuje široké spekt
rum živin, které organismus dostatečně zaopatřují.

I pro alergiky ?
Je Regulatpro® Bio vhodný také pro
alergiky (celiaky)?
Ano – rozštěpením při kaskádové fermentaci na
molekuly ztratil alergenní potenciál.
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Hubnutí ?
Je Regulatpro® Bio dobrý
pro hubnutí a zeštíhlení?
Ano – doplněním chybějících bioaktivních látek
aktivuje Regulatpro® Bio detoxikaci, což vede
automaticky k hubnutí a zeštíhlení.

www.VratsiZdravi.cz
www.JetonaVas.cz
Tel.: 775 721 751

Regulatpro® Bio pro chronické zdraví

Nárůst poptávky ve světě o 150 %

Multitalent v léčitelství a zdravotnictví

Od uvedení na trh v roce 2001 zaznamenává Regulatpro® Bio
150% roční nárůst prodejů ve více než 50 zemích světa.

Regulatpro® Bio na všech stup
ních vítězů vypadá sice jako
marketingová hra, ale jeho
terapeutické úspěchy,

Tento razantní každoroční růst je v oblasti
doplňků stravy zcela jedinečný.

které v léčitelství, zdravotnictví a
wellness oborech získává, prezen
tují mimořádnou účinnost
tohoto multitalentu.

Raketový start s dlouhým
doletem  .

www.VratsiZdravi.cz
www.JetonaVas.cz
Tel.: 775 721 751
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Výrobce
Výrobce

: Dr. Niedermaier Pharma

Mezinárodní distribuce:

Dr. Hans Niedermaier
zakladatel společnosti
www.niedermaier-pharma.de

Dr. Cordula Niedermaier May
řízení společnosti
www.niedermaier-pharma.de

Alexander Amadeus May, MBA
prezident EnzymPro
www.enzympro.com

Lékárník pan Dr. Hans Niedermaier (1913–2003),
který r. 1939 založil společnost Dr. Niedermaier byl
průkopník technologií fermentace potravin. Při vývoji
Regulatpro® Bio měl krédo „Ze života pro život“.

Dcera zakladatele Dr. Cordula Niedermaier May vytvo
řila receptury Bio kosmetiky Regulat® Beauty s Regu
latpro® Bio. Ve své společnosti má zodpovědnost za
výzkum, vývoj a účinnost produktů.

Vnuk zakladatele pan Alexander Amadeus May je
spolumajitelem Dr. Niedermaier Pharma a prezident
dceřinné společnosti EnzymPro, která ve Švýcarsku
zajišťuje mezinárodní distribuci.
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Regulatpro® Bio v kosmetice
Fermentovaný enzymový doplněk stravy Regulatpro® Bio
je obsažen také v bio Anti Aging kosmetice Regulat® beauty.
1

2

3

10 %

Obsah

Extra vydatný krém

8

5%

Úvod

30 %

Magická pleťová pěna

9

20 %

Pleťová čistící pěna

20 %

Noční krém

7

Oční krém

20 %

Denní krém

6

5

4

20 %

Liftingové sérum

16

Díky výživě buněk dosahuje tato vyjímečná přírodní kosmetika
přirozeně zkrášlující omlazení pleti a pokožky.

10 %

Obličejové tonikum

Konec

25 %

Hyaluron drink

Dr. Cordula Niedermaier-May
výrobce kosmetiky

1

Liftingové sérum
regenerace, podklad krémů a make-upu

2

Denní krém
čistá biologická krása po celý den

3

Noční krém
inteligentní biologická noční regenerace

4

Extra vydatný krém
universální denní i noční péče (2 v 1)

5

Magická pleťová pěna
Magicky omlazující pěna na pleť a pokožku

6

Oční krém
speciální péče o jemnou pleť v oblasti očí

7

Excelentní pleťová čistící pěna
odstraňuje make-up, čistí a uvolňuje pleť

8

Energizující obličejové tonikum
energie, osvěžení a povzbuzení i během dne

9

Regulatpro® Hyaluron drink
Drink pro krásnou pokožku, vlasy a nehty. 20 lahviček

Regulatpro® Bio pro chronické zdraví

