
Protokol 1
Efektivní dvouměsíční 
kúra užívání mořské 
plazmy Quinton



Hypertonic se používá k 
remineralizaci organismu a proto jsou 
jeho stimulační účinky zvláště 
užitečné pro sportovce nebo fyzicky 
pracující kteří potem ztrácejí 
elektrolyty a minerály.  Je vhodný pro 
osoby, které zatím mineralizaci 
podceňovali a chtějí začít. Skvělé pro 
alkalizaci těla pro boj s překyselením 
organismu. Dá se užívat i dlouhodobě.

Každý den užívejte alespoň 3 ampulky 
v sytící fázi můžete i více, max. 6 a 
rozdělte dávkování na ráno, poledne a 
večer.

Pokud s mořskou plazmou začrínáte a 
netrpíte problémy s ledvinami nebo 
vysokým krevním tlakem, je vhodné 
začít sytící fázi koncentrovanější verzí 
mořské plazmy - Quinton Hypertonic

Sytící fáze
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Quinton Hypertonic

Užívejte neředěné. Vylijte obsah 
ampulky do sklenice nebo do úst a 
podržte alespoň minutu pod jakyzek. 
Poté polkněte.
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1. 2. 3.
Ideálně užívejte nalačno. Zkuste před 
a po užití ještě několik minut 
nezapíjet a nezájidat, aby se mořská 
plazma dostala co nejvíce do kontaktu 
s žaludečními kyselinami.

Doba trvání: 1 měsíc



Harmonizace vnitřního prostředí je 
jedna z nejdůležitějších věcí co pro své 
tělo můžeme udělat. Pokud je vnitřní 
prostředí v pořádku, tělo to ohromě 
posiluje, buňky lépe fungují, čerpají 
živiny a zvyšuje se obranyschopnost 
celého organismu. To tvrdil již 
významný biolog Antoine Béchamp v 
19 století a měl pravdu.

1 zdraví. To je to 
nejpodstatnější

1
78 okamžitě dostupných 
přírodních prvků 

Každý člověk, zdravý nebo nemocný, 
může konzumovat Quintonovu 
mořskou plazmu pro elektrolytickou a 
nutriční rovnováhu. Používají ji také 
lidé s chronickou únavou a 
nedostatkem energie, zejména v 
podmínkách souvisejících s trvalým 
duševním a fyziologickým stresem. 
Elitní sportovci jako Rafael Nadal 
používají přípravek Quinton 
Hypertonic k léčbě symptomů 
souvisejících s nerovnováhou 
minerálů a dehydratací.

Pro sytící kúru je vhodné zvolit na 
první měsíc alespoň 3 balení mořské 
plazmy Quinton, aby bylo dodrženo 
dávkování sytící fáze (min. 3 ampule 
denně) po dobu jednoho měsíce. Věřte 
tomu, že se to vyplatí.

Dávka v jedné ampulce je 
optimalizována tak, aby její užití bylo 
efektivní a celkové množství se dalo 
rozdělit do několika fází během dne.
Během užívání myslete na správný 
postup popsaný na předešlé stránce. 
Zvýší se tím efektivita užívání a 
vystřebatelnost a využitelnost 
veškerých živin v ampulce významně 
vzroste.

30 ampulek v jedné krabičce 10 ml na jednu dávku

78 30 10

Benefity 
užívání
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Quinton Isotonic je vhodný pro 
dlouhodobé užívání pro všechny 
věškové kategorie, pro starší osoby, 
těhotné nebo kojící maminky a děti. 
Isotonic má shodné složení a 
koncentraci minerálních látek jako je 
ve vnitřním prostředí organismu. 
Proto se dříve dal dokonce užívat 
intravenózně. Pro tělo je tento 
produkt naprosto přirozený a buňky 
ho rozeznají jako jim vlastní zdroj 
živin.

Každý den užívejte alespoň 3 ampulky 
Quinton Isotonic. Pokud sportujete 
nebo máte vyšší zátěž, můžete i 
dlouhodobě užívat Hypertonic. Není 
to vůbec na škodu pokud cítíte, že 
organismus potřebuje více minerálů.

Pokud jste podstoupili sytící fázi 
Quintonem Hypertonic, vaše vnitřní 
prostředí prošlo změnou. Proběhla 
remineralizace organismu, buňky 
dostali potřebné živiny a to obnovilo 
regeneraci organismu. Nyní je nutné 
tuto harmonii v organismu udržovat.

Udržovací fáze
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Quinton Hypertonic 
+
Quinton Isotonic

Minerální látky a další esenciální 
živiny z mořské plazmy je potřeba 
užívat pravidelně. Tělo si je neumí 
vyrobit a tak mu je musíme 
poskytnout v té nejlepší formě a z těch 
nejlepších zdrojů.
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1. 2. 3.
Dávkování ráno - poledne - večer je 
nejideálnější způsob jak udržovat 
hladinu minerálních látek v těle po 
celý den pro udržování správné 
homeostázy.

Doba trvání: 1 měsíc



Balíček protokolu 1 je optimální pro 
začátečníky, kteří to myslí se svým 
zdravím Vážně a chtějí se do toho 
pustit naplno. Způsobí harmonizaci 
vnitřního prostředí, remineralizaci 
organismu a posílení imunitního 
systému. Po užívání se do těla 
okamžitě dostane všech 78 prvků, 
které spustí regenerační schopnosti 
těla tak, že samo začně lépe fungovat. 

První měsíc užívejte hypertonic 3 x 
denně. Ráno - poledne - večer.

4Balení Quinton Hypertonic
2 Balení Quinton Isotonic

Protokol 1
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Sytící + udržovací fáze

Druhý měsíc užívejte Isotonic 2 x 
denně. Ráno a večer. V poledne 
zařaďte jednu ampulku Hypoertonic. 
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1. 2. 3.
Po skončení kúry se řiďte dle pocitu a 
dle vašeho životního nastavení. 
Dlouhodobě se dají užívat oba 
produkty. Pokud nejste spokojeni se 
svým životním stylem, nebo 
sportujete či podstupujete vyšší zátěž 
zvolte Hypertonic 2 x denně.

Celková doba trvání 2 
měsíce.



www.quinton.cz/terapie-morskou-plazmou/

Protokoly můžete objednávat zde:
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Pojďte do toho s námi!


