
Vaše dotazy 
Tato část obsahuje dotazy Vás, uživatelů produktů firmy Lifestyles a odpovědi 
MUDr. Jiřího Přistála.  Vaše dotazy a odpovědi (respektujeme soukromí a 
nezveřejňujeme jména): 

Otázka: Dá se Introu ošetřovat i kůže? Různé ranky, pusobení slunce apod.? 

Odpověď: Introu se samozřejmě dají potírat různé ranky. Urychluje to jejich 
zahojení. 

— 

Otázka: Nejsem si jista bezpečností používání preparátu v těhotenství. Jen v 
rychlosti jsem pročetla seznam obsažených bylin a minimálně žen-šen není pro 
těhotné doporučován. 

Odpověď: Po konzultaci s lékařem Vás mohu ubezpečit, že Intru můžete bez 
problémů užívat ( 2 x 14 ml) po celou dobu těhotenství a kojení je to i vřele 
doporučováno. Žen-šenu je v Intře tak nepatrné množství, a to těhotenství 
nemůže ublížit. Navíc Intra obsahuje enzymy, které si v průběhu těhotenství tělo 
vybírá. 

— 

Otázka: Dobrý den, pomohla by Intra mému synovi při léčení cukrovky? Je mu 8 
let a cukrovku má už 3 roky. Hodnoty cukru v těle má stále kolísavé. 

Odpověď: U tohoto chlapce se jedná o dětský tzv. juvenilní diabetes. Intra v první 
řadě není lék, čili nebude léčit cukrovku, ale bude nápomocna celému organismu. 
Bude pomáhat správné funkci zažívací soustavy, kterou bude i pravidelně 
očišťovat. Měl by užívat půl odměrky 1x denně. Neměl by zapomínat na správnou 
dietu, která mu byla doporučena. 

— 

Otázka: Měla by se Intra brát denně? Proč? 

Odpověď: Intra je určena pro každodenní užívání. Je naprosto bezpečná a bez 
negativních vedlejších účinků. Pro dospělé, kteří jsou zdraví a váží 75 kg nebo 
méně, je doporučená dávka cca 28ml denně (jedna odměrka/unce). Pokud vážíte 
více než 75 kg nebo v případě, že máte zdravotní potíže, můžete užívat 3 – 6 
odměrek během dne, pod podmínkou, že dodržujete pitný režim. Děti by měly 
užívat 9 – 28 ml denně, v závislosti na jejich váze a věku. Intra byla speciálně 
vytvořena tak, aby se mohla užívat od dětství až do seniorského věku. 

— 



Otázka: Jaké dávkování jednotlivých výrobků doporučujete pro muže, kteří mají 
problémy s prostatou? 

Odpověď: Třikrát denně jednu odměrku Intry dvakrát denně kapsli Nutria. Nelze 
však zevšeobecňovat, jelikož problémů prostaty existuje mnoho. Také záleží na 
věku muže a doporučení ošetřujícího lékaře. 

— 

Otázka: Muž, 35 let, s lehkou nadváha trpí nesnesitelnými bolestmi hlavy při 
změnách počasí. Užívání Intry ho na rok a půl bolestí zbavilo, pak se ale vrátily, i 
když Intru pije jako předtím. Co mu poradíte? 

Odpověď: Vyzkoušet užívání Intry na jeden měsíc přerušit a poté ho znova 
nasadit. Pokud se problémy budou opakovat, opět Intru na jeden měsíc vysaďte. 

— 

Otázka: Jak dávkovat Intru při vysokém tlaku? 

Odpověď: Užívejte odměrku dvakrát denně. 

— 

Otázka: V jakých dávkách doporučujte podávat Intru ženě, které je osmdesát dva 
let a u které se rozvíjí Alzheimerova choroba? 

Odpověď: Alzheimerova nemoc vzniká ukládáním těžkých kovů v jedné části 
mozku. Doporučuji užívat třikrát denně odměrku Intry a dvakrát denně Nutria. 

— 

Otázka: Mohou být častá mamografická vyšetření příčinou nádorů? 

Odpověď: Ano, častá mamografická vyšetření mohou být příčinou vzniku 
nádorového bujení. Doporučuji jednu odměrku Intry třikrát denně a dále Nutria 
dva krát denně. 

— 

Otázka: Jsou Intra a Nutria bezpečné pro těhotné ženy? 

Odpověď: Těhotné ženy a kojící matky mohou Intru ( 28 ml) a Nutria ( 2 kapsle s 
jídlem) užívat bez problémů. Užívání dokonce doporučujeme, neboť pomáhají 
zásobovat tělo potřebnými výživnými látkami, vitamíny a minerály. Mohou také 
dopomoci ke zvýšené schopnosti tvorby mléka. 

— 



Otázka: Bude Intra v konfliktu s léky, které budu případně užívat zároveň? 

Odpověď: Intra negativně neovlivní jiné léky. Intra pomáhá při odstraňování 
toxinů ze systému, což bude přínosem i v případě, že užíváte nějaké jiné léky. 
Doporučujeme přesto konzultaci s vaším osobním lékařem – informujte jej o 
všech potravinových doplňcích, které užíváte. 

— 

Otázka: Za jak dlouho si všimnu změny nebo zaznamenám zlepšení? 

Odpověď: Tělo každého člověka a to, co se děje uvnitř, se velmi liší. Což 
znamená, že výsledky se u každého člověka budou rovněž rozcházet. Obecně se 
dá říci, že jedna třetina lidí zaznamená zlepšené pocity – pocity pohody – během 
tří týdnů. Druhá třetina tyto pocity zaznamená během čtyř až osmi týdnů a 
poslední třetina během osmi až dvanácti týdnů. Obecně se doporučuje, abyste 
Intru vyzkoušeli nepřetržitě po zkušební dobu minimálně tří měsíců, než určíte, 
jestli vám užívání přináší zlepšení. Zašleme vám formulář, kde si budte zapisovat 
změny, které cítíte. 

— 

Otázka: Jakou má Intra životnost? 

Odpověď: Intra je balena tak aby byla zajištěna životnost od 18 do 24 měsíců. 
Expirace je označena na láhvi. Pokud není balení otevřena, může být životnost 
ještě delší. Po otevření je vždy doporučeno uchovávat láhev v ledničce. 

— 

Otázka: Je Intra vhodná při chemoterapii nebo až po ukončení léčby? 

Odpověď: Intra je vhodná před, při i po chemoterapii. 

— 

Otázka: Trpím pálením žáhy. Už dva měsíce užívám Intru, ale nepomáhá mi to. 
Co dál? 

Odpověď: Takzvané páleni žáhy je způsobeno zvýšeným množstvím žaludečních 
kyselin. Intra není k jejich snižování určena ale může napomoci při dlouhodobém 
užívání. Užívejte dvakrát až třikrát denně po jedné odměrce vždy půl hodiny před 
jídlem. Dále bude nutné vyvarovat se přepalovaných tuků, ostrých jídel, alkoholu 
a kávy. Bez této změny životosprávy bude náprava pomocí Intry dlouhodobá. 

— 



Otázka: Můžu užívat Intru při rakovině prsu spolu s těmito léky: Cilkanol, Helicid a 
Claritin a Aridimex, který beru k potlačení tvorby estrogenu? 

Odpověď: Intru lze užívat při rakovině prsu i s předepsanou léčbou. Užívejte 
třikrát denně po odměrce. Dále bych doporučil NutriaPlus rovněž třikrát denně, 
kapsli s jídlem. 

— 

Otázka: Dotyčná má rakovinu konečníku. Užívá chemoterapii v tabletách. Co 
doporučíte a jak to dávkovat? 

Odpověď: Třikrát denně odměrku Intry, dvakrát denně NutriaPlus. Padesát 
procent denní stravy by měla tvořit pařená zelenina. 

— 

Otázka: Jsem po operaci prsu a chtěla bych vědět, jaké přípravky užívat ke 
zhojení a k prevenci. 

Odpověď: Intru o můžete užívat i při rakovině prsu. Doporučuji třikrát denně vyšší 
dávky Intry a Nutria rovněž třikrát denně. 

— 

Otázka: Co doporučujete na cysty v ledvinách a v prsu? Dají se odstranit? 

Odpověď: Doporučuji Intru dvakrát denně. 

— 

Otázka: Dokáží výrobky Lifestyles pomoct při kožních onemocněních jako jsou 
plísně a ekzémy? Je při nich třeba dodržovat dietu? 

Odpověď: Intra čistí játra, která jsou zodpovědná za kvalitu kůže. K úspěšné 
léčbě je třeba dodržovat dietu. Vyhýbejte se cukru, bílé mouce a mléčným 
výrobkům kromě másla a jogurtu. Jezte vyváženou stravu, nezapomeňte na 
zeleninu, zvažte suplementaci Omega 3.   

— 

Otázka: Žena, 35 let, trpí opakovanými záněty močového měchýře.Co jí 
poradíte? 

Odpověď: Užívejte Intru a Nutria dvakrát denně a pijte brusinkový džus, případně 
d-mannosu, což je cukr, který na sebe váže bakterie močových cest a odplavuje 
je spolu s močí. K dostání bývá je lékárnách. 

— 



Otázka: Muž, 45 let, má otevřenou tříštivou zlomeninu nohy. Užívá Intru a Nutria. 
Zatím se ztratily otoky. Co dál? 

Odpověď: Domnívám se, že bude muset užívat oba výrobky dlouhodobě: rok a 
více. 

— 

Otázka: Jak dávkovat Intru při plicní embolii a při roztroušené skleróze? 

Odpověď: Jednu odměrku Intry dvakrát denně. Při roztroušené skleróze navíc 
třikrát denně Nutria nebo Fiberlife. 

— 

Otázka: Dotyčná je revmatička a prodělala operaci nárůstku na patách. Nehojilo 
se to, měla problémy, takže ji čeká další operaci. Doporučujete užívání výrobků 
Lifestyles? 

Odpověď: Ano, užívání Intry a Nutria až třikrát denně. 

— 

Otázka: Žena, 80 let, trpí revmatismem a Meniérovou chorobou. Co jí 
doporučíte? 

Odpověď: Užívat třikrát denně Nutria a dvakrát denně odměrku Intry. 

— 

Otázka: Mohou Intru užívat také děti? 

Odpověď: Ano. Od tří let - půl odměrky denně, do tří let kapátkem 3-5 kapek 3x 
denně. 

— 

V případě, že užíváte nějaké léky, oporučujeme konzultaci s vaším osobním 
lékařem – informujte jej o všech potravinových doplňcích, které užíváte. Intra, 
Nutria a Fiberlife jsou doplňky stravy, ne léky. 


