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Novidades N.° 22 

MEDICINA DA SAÚDE E ANTIENVELHECIMENTO 

A ENZIMOTERAPIA: No começo do século XX pesquisadores alemães descobriram que certas 
funções do organismo estavam relacionadas com a atividade das ENZIMAS. Elas são elementos 
vitais para ter o bom desempenho das funções celulares e a prevenção das doenças. 

Atuam sobre todos os órgãos e sistemas do corpo, imunidade geral, artérias, coração, circulação, 
etc. 

Como ajudam a dissolver os coágulos sanguíneos e impedem que o sangue se coagule, inibem os 
depósitos de colesterol nas artérias que causam arterioscleroses e envelhecimento prematuro. 

O TIMO: Também chamado "glândula da felicidade e das emoções" é um órgão especializado na 
proteção do sistema imunológico. 

Situa-se atrás do osso esterno e seu nome em grego "THYMUS" significa "energia vital". 

Essa glândula se atrofia e deixa de trabalhar na adolescência, mas existem estudos que 
demonstram que ainda encolhendo-se continua com certa atividade e propriedades estimulatórias. 

Dessa forma, se o nosso sistema imunológico é atacado e temos deficiência de nossas defensas e da 
nossa energia vital, é o TIMO um dos pilares fundamentais para a proteção. 

EMBRIONINAS + ENZIMOTERAPIA + TIMO 

As EMBRIONINAS são agentes naturais com ações bioestimulantes e regenerativas da atividade 
orgânica, autêntico combustível natural que vamos gastando ao longo de toda a nossa existência, o 
qual precisa restituir os órgãos que pelo passo do tempo começam seu lógico desgaste. 

Desde 1980, o CENTRO DE REVITALIZAÇÃO BIOLÓGICA utiliza esses agentes e, nos últimos 
meses, conseguiu aumentar os benefícios deste produto com a combinação de EMBRIONINAS + 
ENZIMOTERAPIA + TIMO + ENZIMÁTICOS, que atuam com maior potência sobre a energia e 
a vitalidade, concentração e memória, stress, depressão, problemas articulares e qualquer 
diminuição das aptidões psicofísicas que indicam o início do processo de desgaste orgânico e 
envelhecimento. 

"Uma verdadeira cirurgia estética de dentro para fora" 

Sem mais, ficamos à espera de qualquer consulta que precise ser esclarecida de maneira pessoal. 



Atenciosamente. 

Dr. Pedro Kolodzinski                                                  Dr. Edgardo Guberman 
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