Rayonex bæti-, og snefilefni.
Sýrustig líkamans og gerlaflóra meltingarvegarins eru tvö veigamikil atriðið til að viðhalda góðri
heilsu. Mataræði okkar hefur breyst mikið. Við notum mikið unnin matvæli og efni eins og sykur og
hvítt hveiti eru orðin allt of ríkur þáttur í mataræði okkar. Of mikil kolvetnaneysla getur haft sýrumyndandi áhrif á líkamann. Þetta er auðvelt að staðfesta með einfaldri pH mælingu. Hægt er að
framkvæma slíka mælingu með ódýrum pH strimlum og sem breyta lit eftir sýrustigi. Mæling á þvagi
eða munnvatni getur sýnt hvar við stöndum. Ef pH gildi þvags er nálægt pH 6 þá er líkaminn of súr.
Hann á að vera nálægt pH 7. Súr líkami er betri vistarvera fyrir óæskilegar bakteríur og sveppi.
Í meltingarvegi allra manna og dýra er gríðarleg flóra örveira sem brjóta niður matinn í nauðsynleg
næringarefni fyrir líkamann. Skortur á þessum örveirum eða óheppilegt jafnvægi getur haft mikil og
slæm áhrif á heilsuna. Sveppir eins og candidata geta náð yfirhöndinni og valdið skemmdum á
þarmaveggjum sem getur leitt til alvarlegra sjúkdómseinkenna. Það er því nauðsynlegt að hafa
þarmaflóruna í góðu jafnvægi.
Rétt næring er undirstaða góðrar heilsu. Notendur lífsveiflutækni Paul Schmidt frá Rayonex hafa
margendurtekið rekist á það hve mikilvægt er að ofangreindir þættir séu í lagi þegar tekist er á við
veikindi. Prófun með lífsveiflutækni sýnir undantekningalítið súran líkama hjá þeim sem haldnir eru
hverskonar óþoli. Því hóf Rayonex framleiðslu á nokkrum næringarefnum sem sem reynst hafa vel
samhliða lífsveiflumeðferðum. Jafnframt er mikilvægt að hjálpa líkamanum við að losna við eiturefni
og samhliða afeitrandi mataræði er hægt að nota sölt og steinefni í baðvatn til að jafna sýrustig
húðarinnar og efla hreinsun hennar.

Rayobase
Er há alkalíska blanda steinefna sem hjálpa við að rétta sýrustig
líkamans af. Efnið er í litlum pokum og er notaður einn poki út í glas
af vatni tvisvar á dag á meðan verið er að rétta sýrustig líkamans við. Í
þessari blöndu eru mikilvæg næringarefni fyrir líkamann.
Innihald: Sodium hydrogen carbonate, carbonate, calcium carbonate,
magnesium carbonate, pottassium carbonate, silica, zinc gluconate.
217 g (62 3,5 g pokar)
Númer: 3400

Rayobase hylki.
Rayobase er einnig framleitt í hylkjum. Ástæðan er sú að þeir sem
hafa mjög súran líkama finna vont bragð af Rayobase.
228 g pakkning með 279 hylkjum sem dugar í einn mánuð.
Númer: 3416
686 g pakkning með 837 hylkjum.
Númer: 3418
Blikkaskja undir Rayobase hylki til að geyma töflur í og hafa á sér.
Númer 3454

Rayosole
Er blanda af jarðefnum til að útbúa frískandi detox bað. Blandan hefur slakandi áhrif og jafnar sýrustig húðarinnar. Jafnframt ýtir blandan undir eiturefnalosun líkamans. Mjög gott fyrir hreinsikerfi líkamans og yngir húðina.
Innihald: Himalaya salt, sodium hydrogen carbonate, pottassium carbonate,
magnesium carbonate, amber, rose-quarts, amasonite, agate.
2,5 kg pakkning
Númer 3410

Rayovita
Vítamín og snefilefni til að styðja efnaskipta líkamans og jafna sýrustig hans.
Rayovita bætir ónæmiskerfi líkamans og styður afeitrunarferli. Jafnframt
veitir efnið næringu fyrir bakteríur þarmaflórunnar.
Innihald: Inulin, magnesium citrate, vitamin C (acerola), dextrose, vitamin E,
Ferrous fumarites, zinc gluconate, niacin, chromic chloride, sodium selenate,
pantothenic acid, citamin A, manganese (II) sulphate, vitamin B6, grape seed
powder, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B12, folic acid, biotin, sodium
molybdate. Númer: 3420

Rayoflora
Duft í litlum pokum sem inniheldur 80% þeirra gerla og baktería sem
vinna mikilvægt starf fyrir líkamann í þörmunum. Mikilvægt fyrir starfsemi
líkamans og sérstaklega eftir notkun bakteríudrepandi lyfja til að fyrirbyggja ofvöxt á Candita.
Innihald: Rice starch, malt dextrin, inulin, bacterial culture; bifid bacterium
bifidum, bifid bacterium infantis, bifid bacterium lactis, bifid bacteriuum
longum, enterococcus faecium, lactococcus lactis, lactobacilius acidophilus,
lactobacillus rhamnosus, lactobacillus salivarius, bacillus coagulans, fructooligosaccharides, ensymes (amylase), vanilla essence.
62g (31 2gr pokar). Númer 3430

Rayonex combination pack.
Þessi pakki inniheldur Rayobase, Rayovita, Rayoflora og
Rayosole í einni pakkningu sem hentar vel þeim sem
eru að prófa sig áfram eða sem gjöf.
217g Rayobase
62g Rayovita
62g Rayoflora
2kg Rayosole
Númer: 3450

