Szanowni Państwo,
Dlaczego chorujemy? Czy Hipokrates miał rację?
Alergie i nietolerancje pokarmowe, liczne schorzenia cywilizacyjne, uporczywa "skaza" i wypryski, problemy
z trawieniem i przemianą materii, a nawet przewlekłe zmęczenie i depresja - te objawy i schorzenia mogą być
pochodną zespołu nieszczelnego jelita (LGS).
W imieniu Universal Biology Norway AS, organizatora pierwszych w Polsce seminariów na temat LGS
serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie:

seminarium pt. "Błędne koło dolegliwości. Zespół nieszczelnego jelita – fakty,
powiązania i możliwości leczenia",
które odbędzie się 23.02.2013 r., godz. 9:30 – 15:00 w Domu Polonii, Kraków, Rynek Główny 14.
Prowadzący i prelegenci:
1. Dr. Kinga Anna Kocemba, Collegium Medicum UJ, Stowarzyszenie CASPolska, Kraków
2. Dr. Anna Bogdali, biotechnolog i doktor alergologii Coll. Med. UJ, Kraków
3. mgr Joachim Latusz, Instytut Farmakologii PAN, Kraków
4. Per Kongstad, Head of Distribution Eastern Europe, Universal Biology
PROGRAM DNIA – na stronie internetowej pl.universalbiology.eu
Prelekcje - wybrane zagadnienia:
 Zespół nieszczelnego jelita – definicja
 Rola połączeń ścisłych w LGS
 LGS a układ odpornościowy
 LGS w świetle badań medycznych
 Czynniki ryzyka w zespole nieszczelnego jelita
 Zaburzenia pokarmowe oraz ich związek z LGS
 Jednostki chorobowe związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem jelit
 Składniki mineralne i witaminy w diecie, a ich wpływ na stan skóry i zdrowy wygląd człowieka
 Problemy skórne a LGS
 Studium przypadków i proces leczenia
Prezentacja produktów Universal Biology:
 Produkty prozdrowotne jako opcja w zapobieganiu i leczeniu LGS. Jedyne w Polsce
unikatowe naturalne produkty z segmentu Functional Food;
 Pozostałe produkty UB: oczyszczające organizm; poprawiające stan i wygląd skóry;
stabilizujące florę bakteryjną.
Uczestnicy seminarium otrzymają: dyplomy, materiały drukowane oraz prezentacje przesłane drogą
e-mailową. W przerwie zapewniamy przekąski i napoje oraz lunch.
Ponadto będą mieli prawo do kupowania naszych produktów po atrakcyjnych cenach dla terapeutów,
a jeśli prowadzą działalność terapeutyczną - umieścimy ich wizytówką w naszym serwisie.
Zapisy:
Koszt udziału 1 osoby w seminarium wynosi 190 zł brutto (dla drugiej osoby zniżka 15 zł). Aby zapisać się na
seminarium należy zgłosić nazwisko uczestnika i wpłacić kwotę 50 zł na podany rachunek do 12 lutego br.
Resztę można dopłacić przelewem do 20 lutego z dopiskiem: uczestnictwo w seminarium LGS.
Konto bankowe 70 1140 2004 0000 3402 7405 0194 Alfabion, Kraków
Kontakt i informacje: Joanna Kongstad, e-mail: pr@universalbiology.eu, tel: 507 067 058
Zgłoszenia uczestnika można dokonać mailem, telefonicznie lub na stronie internetowej
pl.universalbiology.eu
Zapraszamy! Organizator: Alfabion.pl, Kraków

