
InnerLight étrendkiegészítők sportolóknak 

A jobb, hosszabb és több teljesítményért! 

 

Az InnerLight Worldwide nemzetközi vállalat, melynek székhelye Utah államban, 

Provo városában található. A vállalat teljesen természetes alapanyagokból gyárt 

olyan étrendkiegészítő termékeket, amelyek komoly változásokat okoznak az 

emberek életében. Az InnerLight termékek 100%-ban természetesek, 

biztonságosak, és nem tartalmaznak szteroidokat, stimuláló szereket, sem pedig 

cukrot. Ez a leírás kifejezetten sportolóknak szól, és bemutatja, hogy az 

InnerLight termékek használata hogyan tud segíteni abban, hogy valakinek több 

energiája, gyorsabb regenerálódási ideje, és általánosan jobb teljesítménye 

legyen.  

 

Mindenkinek - különösen a sportolóknak – tisztában kellene lennie azzal, hogy mi a vér és a szövetek 

megfelelő pH szintje. Az emberi vér és szövetek megfelelő pH szintje megközelítőleg 7.365, ami enyhén 

lúgos. A sportolók csúcsteljesítményének eléréséhez is kritikus fontosságú a sav-bázis egyensúly 

megléte. Ahogy a testünk üzemanyagot használ és az anyagcsere során energiatermelés céljából 

feldolgozza az ételből kapott elektronokat, savas melléktermékek jönnek létre. A testünk folyamatosan 

megkísérli eltávolítani, illetve számos módon próbálja semlegesíteni ezeket a felhalmozódó savakat. A 

vesénk megszűri a vért és kivezeti a savat a vizelettel, a tüdőnk szén-dioxidot, vagy más néven 

szénsavat bocsát ki, és a bőrünkön keresztül is kiizzadunk savakat. A testünk, egészséges állapotában, 

rendelkezik beépített lúgosító tartalékokkal, amelyek felfogják a savakat, és segítenek semlegesíteni a 

pH eltéréseket.  

 

Az alapok: SuperGreens™ és Prime pH™ 

SuperGreens: Biotermesztésű fűfélék, zöldségek, csíráztatott magvak, levelek és 
ásványi anyagok hatékony keveréke, amely segít a savak semlegesítésében, 
illetve segít visszaállítani a vért és a szöveteket egy ideális, lúgosabb állapotba.   
A SuperGreens tartalmaz egy “High Frequency RPM 1500” nevű, szabadalmazott 
teljes spektrumú ásványi anyag keveréket, amely gondosan összeválogatott, 
speciális összetételű, tiszta ásványi porokból áll. Ez a keverék mérhető javulást 
idézett elő az összes többi összetevő általános hatását és funkcióját tekintve, 
mivel jótékony hatása széles körű, a savak semlegesítésétől kezdve, a vér és a 
nyirokrendszer lúgosságának fenntartásán keresztül, a SuperGreens elektromos 
töltéssel való ellátásáig. Amikor ezek az összetevők hozzáadódnak a 
SuperGreensben természetes formában található vitaminokhoz és ásványi 
anyagokhoz, akkor egy olyan termék jön létre, ami tartalmaz MINDEN aminosavat, 
MINDEN vitamint (beleértve a B12-t), valamint az ember által ismert 
VALAMENNYI makro-, mikro- és nanoásványt.  Miközben masszív mennyiségű 
energiaforrást biztosít, ez a “szupertáplálék” ráadásul támogatja a gyomor-, a 
nyombél- és a vastagbélfunkciókat, valamint hatékony gyulladás gátló is egyben. 
 
 



 
Prime pH: Erőteljes oxigén-katalizátor, amely segíti a sejtek optimális működését. 
Oxigén molekulákat szabadít fel a vízben, melyek így könnyebben fel tudnak 
szívódni a testben. A SuperGreenshez hozzáadva plusz elektronokat biztosít, 
amelyek tovább emelik a pH-t, és a folyadék negatív elektromos töltését (azaz 
lúgosságát). A Prime pH-ban felszabaduló naszcens oxigén (O1), más InnerLight 
termékekben található szilícium-dioxiddal kombinálva kalciumot, és más fontos 
puffer anyagokat hoz létre. Hatásáról a Stanford Egyetemen tanulmány készült, 
mely szerint csodálatos gyógyító tulajdonságai vannak. 

 

 

Az élvonal: Alka-Blast™ 

 

Az Alka-Blast™ készítményt Dr. Robert O. Young alkotta 

meg, kizárólag az InnerLight vállalaton keresztül történő 

terjesztésre. Dr. Young kiváló szakértelemmel és aprólékos 

munkával egy olyan premier kategóriás teljesítménynövelő, 

valamint regeneráló terméket állított elő, amely minden 

kétes összetevőtől mentes. Az Alka-Blast™ formula abból a 

célból készült, hogy semlegesítse az edzés során keletkező 

savakat (mint például a tejsav, az orotsav, a piroszőlősav, 

az ecetsav, a húgysav, valamint a salétromsav), megnövelje 

a sportteljesítményt, a kitartást és az állóképességet, 

valamint lehetővé tegye a gyorsabb regenerálódási időt. 

A sportolók tudják, hogy minél tovább edz és versenyez valaki, annál több sav gyűlik fel az izmaikban. 

Az izomban lévő glikogén megnövekedett használata az energiatermelés céljából, sokféle savat termel. 

A savasság csökkenti az izomerőt és a fizikai állóképességet. Ezt a savas állapotot hidrogénionok 

termelődése okozza, mely a glükóz lebomlása közben keletkező elektromos energia vagy elektronok 

felhasználása során felszabaduló energia része. Ahogy az izmok „savasodnak”, fáradtság és izomláz jön 

létre, amit intenzív edzés során lehet érezni. Az Alka-Blast™ formula segít felfogni a termelődő hidrogén-

ionokat, ezáltal segít megakadályozni az izmokban a savak felhalmozódását, és lehetővé teszi, hogy 

többet és hosszabb ideig tudjon valaki edzeni. 

Az Alka-Blast™ készítményt Dr. Young tudományos alapon fejlesztette ki, hogy lehetőséget biztosítson 

azoknak a biokémiai változásoknak a kezelésére, amelyek intenzív edzés és versenyzés során a 

sportolók testében létrejönnek. Az Alka-Blast™ fogyasztható rendszeresen (a SuperGreens és Prime pH 

készítményekkel együtt), hogy a test lúgos kémhatása fennmaradjon, és a lúgos tartalékok is 

rendelkezésre álljanak.  

 A készítmény természetes, biztonságos, nem tartalmaz szteroidokat, stimuláló szereket, illetve cukrokat 

(teljesen MENTES a mérgező savaktól!). Az Alka-Blast™ összetevőit engedélyező szervezetek: WADA, 

IOC, NCAA, NFL, MLB, NHL, MLB. Az Alka-Blast™ összetevőit az Egyesült Államok doppingellenes 

szövetsége (USADA) és az FDA is Általánosan Biztonságosnak minősítette (GRAS). 

 



  Stu Mittleman, világhírű maratonfutó ajánlásával 

 Miközben egy életen át kutattam, hogy hogyan tudnék maximális energiát és optimális fizikai 

teljesítőképességet létrehozni, soha nem találkoztam az InnerLight ALKA-BLAST™ termékénél 

erőteljesebb, és könnyebben használható termékkel! Ez a termék megkönnyíti a fizikai edzés 

során keletkező savas melléktermékek eltávolítását, és különösen hatékony olyan sportolók 

számára, akik nagy intenzitású, vagy hosszú távú fizikai kihívásoknak vannak kitéve. 

Gyakorlatilag bármilyen folyadékba keverve drámaian megnöveli az adott folyadék pH-ját, 

létrehozva ezzel egy nagyon hatékony lúgos sejtfürdőt, amely egyrészt megnöveli az edzés 

“pozitívumait” (növelve az erőt és az állóképességet), másrészt minimálisra csökkenti a 

negatívumokat” (lecsökkentve az izomlázat és a fáradságot).  

Az ALKA-BLAST™ hatása szinte azonnal érezhető, már az edzés vagy verseny közben is; de bizonyosan 

észrevehető, amikor a regenerálódás felgyorsul és jelentősen kevesebb pihenőidőre lesz szükség. Számomra az 

ALKA-BLAST™ határozottan nagyobb erőnlétet, megnövekedett mentális koncentrálóképességet hozott az 

edzéseim során, különösen, amikor az edzések időtartama és intenzitása növekedett. Köszönöm az 

InnerLightnak, hogy elérhetővé tette mindannyiunk számára azt a terméket, ami talán a valaha volt legnagyobb 

áttörést fogja jelenteni a sporttáplálkozás terén! 

A távolság bajnoka üdvözletével,  

Stu Mittleman 

Ultramaraton világbajnok 

Az Amerikai Ultramaraton Futó Hírességek Csarnokának tagja 

 

A háttértámogatás: Króm/Vanádium, OrthoPlex és Kender Protein 

Ez a három további termék támogatja a szervezetet mind az edzés vagy megterhelés alatt, mind utána. 

Ezek a termékek abból a célból készültek, hogy támogassák a test fehérje- és energiafelvételét, illetve 

erősítsék a kötőszöveteket, különösen a sportolók szükségleteit figyelembe véve.  

 
 
 
Króm/Vanádium: Ez a termék segít kontrollálni a vércukorszintet. 
Részletesebben, a króm segít az inzulinnak a zsíranyagcserében, izommá alakítja 
a fehérjét, és energiává a cukrot. A két ásvány együtt fontos szerepet játszik az 
LDL-koleszterin szintjének csökkentésében és a HDL-koleszterinszint 
növelésében. 

 

 
 
 

OrthoPlex II: Ez a termék N-acetil Glucosamine (NAG) aminosavat, magnéziumot 
és mangánt tartalmaz. Amikor a test kötőszöveti állománya megsérül, az NAG 
serkenti az új szövetek kialakulását. A termék elősegíti a baleset vagy fizikai 
megterhelés következtében sérült porcok regenerálódását. Azon kívül, hogy 
elősegíti a gyógyulást, az InnerLight Orthoplex II formulája magnéziumot juttat a 
szervezetbe, ami hozzájárul az ideg és izom impulzusok továbbításához, valamint 
mangánt, ami elengedhetetlen az egészséges csontnövekedéshez, illetve 
energiatermeléshez.  

 



 
 
Kender Protein: Az InnerLight Kender Protein por terméke nem-génmódosított, 
biotermesztésű kendermag-csírából készül. Fehérjében gazdag, tele van rosttal, 
esszenciális zsírsavakkal, és 10 esszenciális aminosavat is tartalmaz. Tápláló, 
enyhén dió ízű, így még magában fogyasztva is ízletes, de tökéletes kiegészítője 
egy egészséges turmixnak, juice-nak, vagy a SuperGreens italnak.  
 

 

 

 

KOVÁCS NIKOLETT  

gyorsasági motorversenyző,  

Női Európa-bajnokság 3. helyezett,

 
2008. év motorversenyzője ajánlásával 

 

 

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot azzal a személlyel, aki megmutatta Önnek ezeket az információkat,  

és még ma rendelje meg az InnerLight étrendkiegészítőket! 


