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„Zdrowie jest najważniejszą rzeczą w naszym życiu. 
Moim jedynym pragnieniem jest, aby ludzie używali tych 
produktów i zapobiegali chorobom, osiągając harmonię 

między ciałem i umysłem, ciesząc się pełnią życia.”

Masakazu HasHiMoto
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co to jest PRousioN?

 Jest to zbilansowany kompleks mineralny, składający się z 21 minerałów 
regeneracyjnych, który służy do usuwania wolnych rodników z organizmu. 
Wolne rodniki utleniają komórki, znajdujące się w ludzkim organizmie  
i doprowadzają do jego przyspieszonego starzenia się – są uznawane za 
rdzenną przyczynę praktycznie każdej choroby. PROUSION eliminuje wolne 
rodniki, poprawia krążenie krwi, stabilizuje autonomiczny układ nerwowy 
i chroni ciało przed utlenianiem.

 W dzisiejszych czasach światem rządzą choroby cywilizacyjne. Ludzie 
chorują z powodu złego krążenia krwi obwodowej, co ma wpływ na 
pogorszenie się pierwotnej równowagi ciała. W wyniku szeroko zakrojonych 
badań ustalono, że PROUSION przywraca pierwotny bilans ciała, dzięki 
czemu funkcje całego organizmu ulegają znacznej poprawie.

 PROUSION jest kompleksem 21 minerałów o rozmiarze nanocząsteczek, 
dlatego może być mieszany z każdym materiałem i substancją, wchodząc 
z nimi w nierozerwalną interakcję. Obecnie PROUSION zawierają takie 
produkty jak kremy i balsamy, bielizna, T-shirty, pościel, a także już wkrótce 
suplementy diety.



W czym pomaga PRousioN?

• oczyszcza organizm z wolnych rodników, czyli zapobiega jego starzeniu się

• działa na geny i wspomaga regenerację tkanki mięśniowej

• poprawia krążenie krwi

• eliminuje stres, napięcie psychiczne oraz zmęczenie fizyczne

• przywraca naturalny balans ciała, dbając o prawidłową pracę układu 
nerwowego i mózgu

• podnosi jakość snu i szybciej regeneruje organizm

• idealny dla sportowców i dzieci



zaPRoszeNie
Z wielką przyjemnością pragnę zaprosić

……………………………………………………………..................……. 

na pierwsze w Polsce nieinwazyjne badanie,  
które umożliwi analizę działania 21 Recovery Minerals PROUSION  

na organizm dziecka głównie w zakresie eliminacji fizycznego  
i psychicznego zmęczenia, napięć i stresów.

Badanie zostanie wydane jako międzynarodowa publikacja medyczna.

Badanie zostanie przeprowadzone metodą empiryczną przez organizację 
non-profit - Japońskie Towarzystwo Promocji Projektów Zdrowotnych.
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Na czym polega badaNie?

1. Wybrana grupa badawcza to 50 dzieci w wieku 11-16 lat.

2. Badanie przeprowadzane jest jesienią i wiosną (łącznie 100 dzieci)

3. Na początku badania sprawdzanie jest mikrokrążenie w organizmie przy 
użyciu specjalnego mikroskopu (zdjęcie poniżej) oraz wypełniania jest 
ankieta, opisująca aktualny stan psychofizyczny badanego.

4. Przez tydzień badany śpi w specjalnym T-shircie, zaimpregnowanym 
produktem PROUSION.

5. Po tygodniu mikrokrążenie badanego znowu zostaje zbadane pod 
mikroskopem oraz zostaje wypełniona ankieta na temat jego stanu 
psychofizycznego. 



Badanie zostanie przeprowadzone przez Reporter Young -  
wyłącznego producenta 21 Minerals Collection
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