
Zkušenosti s bylinným tonikem Intra
• Jaroslav Svěcený, houslový virtuóz 

Jaroslav Svěcený říká: " Intru bylinky užívám už přes dva roky, a minulé vánoční turné jsem poprvé v kariéře 
přestál bez jediného zdravotního problému!"

• Karel Loprais, Kopřivnice, řidič soutěžní TATRY 

Karel Loprais říká: "Před sedmi lety mi můj známý lékař doporučil Intru bylinnou směs, kterou užívám 
pravidelně. Jsem také dlouholetý uživatel produktu Nutria se selenem a dalších Lifestyles produktů. Na Intra a 
Nutria nedám dopustit, vřele je všem doporučuji, neboť mi velmi pomáhají zvládat extrémní stres a zátěž nejen při 
závodech Paříž-Dakar s nákladními vozy TATRA. Pokud uvažujete dlouhodobě a chcete si udržet pevné 
zdravízvolte Intru." "Mesié Dakar" Karel Loprais 

• Helena Kubíčková, učitelka ZŠ 

Helena(na obrázku vlevo) říká, že lupenkář chce slyšet názor člověka, který měl podobné obtíže.  Já jsem trpěla 
jsem od svých dětských let psoriázou. Díky šťastné náhodě jsem poznala před devíti lety Intru. Intru a Nutrii 
pravidelně užívám a dnes prakticky nepoznáte, že jsem měla lupénku. "Lupénka je nevyléčitelná choroba, ale 
INTRA dokáže pomoci tělu tak, aby její projevy nebyly vidět"! Na lupénku ovšem doporučuji dlouhodobé užívání 
INTRA. Navíc užívám Nutria a KalMag plus D nebo Calcium Formula. S Introu a dalšími výrobky Lifestyles i 
GNLD jsem velmi spokojená a všem kteří mají podobné problémy ji doporučuji dlouhodobě užívat. Cítím se 
skvěle a energiie mám na rozdávání. 



• Vilém Čok, Praha, rockový muzikant

Vilém říká o Intře: „Vzhledem k vysokému výdeji energie na pódiích jsem cítil potřebu ji průběžně doplňovat.A to 
bez chemikálií.Potřebuji také prevenci v oblasti celkového posílení imunity.Proto jsem zvolil INTRU.“

 
• Pavla Mansfeldová, manažerka

Ke konci léta 2008 jsem žádala o rady ohledně užívání Intry pro svého nemocného otce (84 let), který trpěl 
rakovinou prostaty a lékaři nám nedávali mnoho nadějí. Na základě jejich odborného poradenství, začal můj 
tatínek pravidelně a ukázněně užívat Intru společně s Nutrií. Lékařská prohlídka před vánocemi 2008 dopadla 
vzhledem k jeho zdravotnímu stavu dobře. Stav je stabilizován. Pavla Mansfeldová

• Pan PHDr. D.F. , Martin

Pan PHDr.D.F. má 61 let. V minulém roce po dlouhodobých zdravotních potížích podstoupil 
diagnostiku u prof.MUDr.Drobného. Jeden z nějvětších zdravotních problémů byla porucha 
autoimunity. Pan D.F. začal konzumovat pravidelně INTRU, užil celkem 3 láhve v dávce 1 
odměrka(30ml)/den. 
Po 1/2ročním intrvalu opětná diagnostika u stejného lékaře s výsledkem podstatného vyléčení. 
Požaduje nadále užívat Intru a opět objednává 3 ks. Jak je patrno z tohoto případu, úspěch slaví 
nejen obchodní talent a víra k léčbě MUDr. Drobného, ale i ověření působení Intry v USA včetně 
potvrzení účinnosti diagnostickými přístroji. 
Ano, Intra je uvedena americkým výrobcem přístroje k ovlivnění autoimunity.
Naše další zkušenosti naleznete zde.

http://www.intra-lekarna.cz/page/o-nas/


• Paul Kramer, RNC, Viceprezident Pracuji již 14 let u společnosti Lifestyles a měl jsem tu čest se setkat  
s obrovským počtem spokojených klientů INTRA a distributorů na celém světě. Bylinné výrobky 
Lifestyles hrají velkou pozitivní roli v dosažení a uchování vašeho optimálního zdraví organismu, jelikož 
potlačují škodlivé účinky znečištění plynoucího z našeho moderního způsobu života. Stále odhalujeme 
nové a výjimečné zdravotní přínosy výrobků Lifestyles a současně vyvíjíme nové, které doplní naši 
nabídku. Snaha uspět, špičkové výrobky a podpora firmy Lifestyles Vám mohou zajistit lepší zdraví a 
finanční situaci. Spolu opravdu můžeme – žít lépe. Každý den. 
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