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SEMINARIUM NA TEMAT ZESPOŁU NIESZCZELNOŚCI JELITA (LGS)

Szanowni Państwo,

Universal Biology Akademi we współpracy z Pharma Nord i Natura Medica Academia (NMA) jest
organizatorem cieszących się dużym zainteresowaniem w krajach skandynawskich seminariów na temat
Leaky Gut Syndrome (LGS). W bieżącym roku będziemy organizować podobne spotkania także w Polsce,
a następnie w innych krajach europejskich.
Najbliższe seminarium, które będzie miało miejsce w Warszawie 17 marca 2012 r., skierowane jest
do specjalistów zajmujących się na co dzień problemami skóry.

Tematyka seminarium:
ń

Co to jest LGS - zespół nieszczelności jelita?

ń

Jaki wpływ ma na skórę?

ń

Jakie są przyczyny LGS?

ń

Jakie są konsekwencje LGS?

ń

Co mogą zrobić specjaliści dla pacjenta?

ń

Co można zrobić, aby leczyć i zapobiegać?

LGS - zespół nieszczelności jelita – nowa choroba?
W ostatnich latach lekarze i naukowcy coraz bardziej doceniają rolę zaburzeń jelitowych w rozwoju wielu
chorób. Stwierdzono, że przyczyny licznych dolegliwości mają swój początek w patologicznie zwiększonej
przepuszczalności jelit, co doprowadziło do postawienia hipotezy o istnieniu zespołu chorobowego nazwanego
zespołem nieszczelności jelita (Leaky Gut Syndrome – LGS). Początkowo LGS interesował
głównie lekarzy praktykujących medycynę naturalną, jednak jego istnienie potwierdzono
już w wielu badaniach naukowych i obserwacjach klinicznych.
Mianem LGS określa się sytuację, gdzie poprzez uszkodzoną, a w konsekwencji
nieszczelną błonę śluzową jelit, wprost do krwiobiegu przedostają się szkodliwe
drobnoustroje, grzyby, pasożyty, niestrawione łańcuchy białek złożonych, tłuszcze
i substancje odpadowe, które w zdrowym organizmie nie przenikają przez naturalną
barierę jelito/krew.
Typowe objawy nieszczelności jelita to: zmiany skórne, alergie pokarmowe, zła
przemiana materii, nieprawidłowe przyswajanie substancji odżywczych, wzdęcia, zaparcia lub biegunki,
cukrzyca typu 2, przewlekłe zmęczenie, zaburzenia snu, rozkojarzenie, trudność koncentracji, depresja,
osłabienie systemu immunologicznego, zapalenia, zatrucie organizmu, choroby autoimmunologiczne.
Wskutek rosnącej sumy wyników badań i doświadczenia specjalistów oraz obecności tematu w mediach,
LGS wzbudza coraz większe zainteresowanie. Także w Polsce obserwujemy zapotrzebowanie na wiedzę
o zespole nieszczelności jelita oraz sposobach walki z tą przypadłością.
Pragniemy odpowiedzieć na tę potrzebę organizując SEMINARIUM NA TEMAT ZESPOŁU
NIESZCZELNOŚCI JELITA (LGS), na które serdecznie Państwa zapraszamy.
verte
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SEMINARIUM LGS - MIEJSCE I CZAS
Seminarium odbędzie się 17 marca 2012 r. w godzinach 9:00 - 17:00 w hotelu "Le Regina",
ul. Kościelna 12 w Warszawie.

Co mogą Państwo zyskać poprzez uczestnictwo w naszym seminarium:
©
©
©
©
©
©

Poszerzenie kompetencji.
Podwyższenie poziomu usług dla pacjentów w uzupełnieniu leczenia objawowego.
Podstawę dla dalszego kształcenia, specjalizacji i aktualizacji wiedzy.
Obecność w procesie zaspokajania rosnącego zapotrzebowania społecznego na programy
przeciwdziałania LGS.
Dyplom uczestnictwa w seminarium.
W przyszłości - dostęp do medycznego forum w Internecie, poświęconego zagadnieniom
nowych możliwości diagnostyki i terapii LGS oraz pochodnych schorzeń.

Dodatkowo, uczestnicy seminarium zostaną wymienieni na naszej stronie internetowej, jako
terapeuci LGS, do których kierować będziemy, w celu uzgodnienia terminu konsultacji, zwracających się do
nas zainteresowanych pacjentów.
Oferujemy seminaria w cenie pokrywającej wyłącznie koszty ich organizacji. Koszt jednodniowego
seminarium wynosi tylko 300 zł. W przypadku zgłoszenia na seminarium dwóch osób z tej samej placówki, dla
drugiej przysługuje zniżka w wysokości 50 zł.
W trosce o jakość przekazu informacji, ograniczamy liczbę uczestników jednego seminarium do 25 osób.
Prosimy więc nie zwlekać, liczy się kolejność zgłoszeń.
Podczas seminarium zaprezentujemy także wybrane produkty z oferty Universal Biology, który mogą być
interesującą opcją w leczeniu LGS. Będzie możliwość ich zamówienia bądź zakupu (akceptowane sposoby
płatności: kartą lub gotówką).

Dodatkowe informacje dotyczące seminarium:
e-mail: pr@universalbiology.eu
telefon: +48 507 067 058 lub +48 12 269 68 20

Serdecznie zapraszamy!
W imieniu organizatorów,
Per Kongstad, Universal Biology

Przykładowe objawy LGS - problemy skórne i efekty terapii
1. Konsultacja

2 - 4 Konsultacja

5 - 6 Konsultacja
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SEMINARIUM LGS
17 marca 2012 r. godz. 9:00 - 17:00
Hotel "Le Regina", ul. Kościelna 12, 00-218 Warszawa
ZGŁOSZENIE NA SEMINARIUM
W celu zgłoszenia uczestnika na seminarium prosimy o rejestrację na stronie internetowej
www.pl.universalbiology.eu albo wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go faksem na numer:
+48 12 34 15 539 lub mailem na adres: pr@universalbiology.eu
*dane potrzebne
do wystawienia faktury dla firmy

Nazwa placówki/firmy*:
Adres*:
Kod pocztowy, miejscowość*:
NIP*:
E-mail:

Telefon:

Uczestnik
Imię i nazwisko:
E-mail:

Telefon:

Proszę o przesyłanie informacji związanych z LGS na mój adres e-mail.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji seminarium LGS.
prosimy zakreślić
podpis

Drugi uczestnik
Imię i nazwisko:
E-mail:

Telefon:

Proszę o przesyłanie informacji związanych z LGS na mój adres e-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji seminarium LGS.
prosimy zakreślić
podpis
Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji na seminarium LGS i realizacji związanych z nim zobowiązań ze
strony organizatorów. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, poprawiania ich oraz zgłoszenia chęci ich wycofania. Administratorem
Państwa danych osobowych jest organizator szkolenia, firma UNIVERSAL BIOLOGY NORWAY AS z siedzibą Norwegii.

Po nadesłaniu zgłoszenia, otrzymają Państwo na podany adres emailowy, jego potwierdzenie i fakturę.
W celu zapewnienia miejsca na seminarium, wpłaty najlepiej będzie dokonać jak najszybciej.
WARUNKI UCZESTNICTWA
źOpłata za seminarium obejmuje dokumentację, lunch i napoje. Nie zawiera kosztu ew. noclegu czy transportu.
źW przypadku wycofania się uczestnika w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem seminarium, wpłata na

poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i nieobecność na seminarium nie powoduje zwrotu
kosztów.
ź W razie rezygnacji z uczestnictwa w terminie do dwóch tygodni przed datą seminarium, wpłacona kwota będzie
zwrócona w całości. Rezygnacja wymaga formy pisemnej (e-mail lub faks) i zostanie potwierdzona przez organizatora.
ź Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium i zmian w programie z przyczyn niezależnych od niego.
W przypadku odwołania seminarium organizator zwraca koszty uczestnictwa.

