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Deze nieuwe formule bevat alle geavanceerde
voordelen van l-arginine om de verharding van de
aders tegen te gaan, Stanford’s Department of
Cardiovascular Research bevestigt dit, evenals de
uitvinders die hiermee de Nobel Prijs in Medicijnen
1998 hebben gewonnen en mijn eigen observaties
in mijn klinische praktijk gedurende de afgelopen 17
jaar. Het betreft een hoog stikstofoxide (NO)
producent en een buitengewoon krachtig
antioxidant.
De verzameling van het wetenschappelijk bewijs
door middel van klinische toepassingen gaat door.
Het onderzoek op Stanford, Harvard, Duke,
Universiteit of Zuid Carolina, National Cancer
Institute, National Institutes of Health en de meeste
cardiovasculaire centra over de hele wereld, laten
enorme voordelen zien in de ommekeer van
arteriosclerose en verharding in het gehele
vasculaire systeem.
De term “arginine paradox” werd gekenmerkt om te
verklaren waarom l-arginine zo’n positieve actie
heeft op weefsel waar l-arginine reeds aanwezig
was. Dr. Louis Ignarro, een van de drie Nobel Prijs
winnaars in Medicijnen in 1998, merkte op dat veel
wetenschappers terughoudend waren om de kracht
en functie te erkennen van de geobserveerde
reactie op l-arginine.
Alfred Nobe zelf weigerde nitroglycerine te nemen
voor zijn borst krampen (Angina Pectoris) in 1890,
omdat hij er niet in geloofde dat zijn
wetenschappelijke ontdekking met betrekking tot
een springstof niet goed kan zijn voor de
gezondheid.

Dr. Ignarro is doorgegaan bij te dagen aan
stikstofoxide onderzoek in zijn boek NO MORE
HEART DISEASE, How Nitric oxide can prevent –
Even Reverse – Heart Disease and Stroke, hij
voorspelde de klinische ommekeer van longen
hoogdruk (pulmonaal hyperhaematosia) ,
cardiovasculaire ziekte en Hemoglobinopathie zoals
Thalassemie en ‘sickle cell’ ziekte. Pediatr Hematol
Oncol, voorp, 2007 Apr-Mei;24(3):159-70 Kato, GJ
et al. Vasculaire Medicijnen Branch, National Hear,
Lung en Blood Institute, Bethesda, Maryland, USA.
Wanneer l-arginine gecombineerd wordt L-citrulline,
stijgt de Stikstofoxide onmiddellijk en activeert larginine voor 24 uur. Hij zegt, “vergeet u niet: als uw
programma geen l-citrulline bevat om te combineren
met L-arginine kunt u niet van het volledige voordeel
genieten”.
John P. Cooke, M.D., Ph.D., een Professor van
Medicijnen gespecialiseerd in cardiovasculaire
studies op de Stanford Universiteit in Palo Alto,
California publiceert The Cardiovascular Cure. Hier
legt hij uit dat de kracht van l-arginine zit in het
verlagen van de bloeddruk, voorkomen van hart
aanvallen en beroertes, de stolling terug te brengen
naar normaal en vasculaire ontsteking te verminder
en evenals de oxidatie tot normale waardes te laten
zakken.
Verder de vasculaire focus, het zwel weefsel van de
penis (de wetenschap achter Viagra), verbetering in
geheugen en leren, verbetering van witte
bloedcellen en immuun systeem, en voor veel de
mogelijkheid een atletische piek te behalen zijn
alledaagse successen van l- arginine.
De synergie van alle componenten in dit nieuwe
poeder brengt nieuwe krachten voor de gezondheid,
dat meer is dan de som van de poeder onderdelen.

Het grote voordeel is voor de jongeren en diegene
die mentaal beter willen functioneren, psychisch en
strategische hun gezondheid willen opbouwen met
de hoop het voorkomen van antiveroudering
onderzoek. Het is uw tijd.
Voor meer informatie ga naar,
http://www.endocrinemetabolic.com/
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