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ALVEO- A Tű nélküli akupunktúra 

 
 

Ez a készítmény több évtizedes kutatómunka végeredményeképpen megalkotott   
étrendkiegészítő, amely összetett gyógyhatása révén, minden ember egészségi állapotát 
javíthatja. 
Egy olyan folyadékról van szó, amely hatóanyagai segítségével a szervezet összes 
sejtjének, szövetének működését optimálisabbá, harmonikusabbá teszi. 

 
Ez a termék azért ideális, mert a ma embere számára olyan lehetőséget teremt, hogy 
nagyobb energia- és időráfordítás nélkül tegyen az egészségéért, helyrehozva azokat a 
károsodásokat, amelyek az évtizedes helytelen életmód, mozgáshiány, stressz, a 
mennyiségi túl- és a minőségi alultápláltság következtében jöttek létre. 

 
A szer fogyasztása hasznos lehet minden ember számára, mert a szervezetben 
változásokat indít el az ideális állapot felé, mindenkinél ott hat, ahol erre éppen a 
legnagyobb szükség van, lehetőséget teremt arra, hogy önmagában vagy más termékekkel 
és gyógymódokkal kiegészítve a teljes gyógyulás bekövetkezzen pont azokban a 
kórállapotokban, amelyek a hagyományos egyetemi orvoslás számára csak tünetileg 
kezelhetők, és hosszú távon, szövődmények kialakítása révén a beteg halálát okozzák. 

 
Hatásmechanizmus: 

 
A készítmény felépítése, összetétele a tradicionális kínai orvoslás elméleti alapjain 
nyugszik. 
A  Yin –Yang és az Öt Elem elmélet alapján kiválogatott hatóanyagok egymás hatását 
kiegészítik, stimulálják, vagy éppen korlátozzák, így kontroll alatt tartják a szervi 
működéseket, a legideálisabb állapotot hozzák létre. 
A kínai orvosi filozófia lényege az egyensúly kialakítása és fenntartása a szervezetben. Az 
ALVEO ezt képes elindítani és kivitelezni mindenki számára, akár testi, akár lelki 
tünetekről legyen szó, egyénre szabott, megfelelő idejű és dózisú adagolás segítségével. 
A termék csodája az, hogy a 26-féle gyógynövény több ezer hatóanyaga kolloid oldatot 
alkotva a legoptimálisabb módon tud hasznosulni anélkül, hogy rossz ízű, 
fogyaszthatatlan állagú folyadékot kellene bevenni a gyógyulás során. 

 
A kínai orvoslás holisztikus szemlélete alapján, a harmónia megteremtődésének 
eredményeként javulnak a beteg fizikai és pszichés tünetei a szer fogyasztása során. A Yin 
szervek (SZÍV, MÁJ, VESE, LÉP, TÜDŐ) és a Yang szervek (VÉKONYBÉL, EPE, 
HÓLYAG, GYOMOR, VASTAGBÉL) működése rendeződik és a hozzájuk kapcsolt 
érzelmek (öröm, düh, félelem, aggódás, bánat) is kiegyensúlyozódnak. 
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A meridián pályákon keringő energia áramlása helyreáll a szervóra szerint, ennek 
következtében a vérkeringés normalizálódik, a szervezet folyadékháztartása rendeződik, 
kiürülnek a vizenyők, megszűnik a pangás a szervekben és a szövetekben. 
A méreganyagok távoznak a belek, a tüdő és a húgyúti szervek fokozott működése 
következtében, a szervek pedig fel tudják használni a számukra szükséges anyagokat  
működésük rendezéséhez. 

 
Az ALVEO természetes növényi hatóanyagai pontosan meghatározott mennyiségben 
jutnak el a sejtekhez, így hatásuk csak nagyon finoman, fokozatosan, komoly 
mellékhatások kialakítása nélkül hozza létre a kívánt eredményt. A hatáserősség hosszabb 
idejű szedés esetén sem csökken, hozzászokás nem alakul ki, legfeljebb azért nem hagyják 
abba a betegek a szer szedését, mert fogyasztása kellemes, jó közérzetet teremt nekik. 
Az ALVEO kiegyenlítő, harmonizáló hatása úgy jelenik meg a terápia során, hogy ahol 
többlet van a szervezetben, ott kiürít, ahol hiány, ott feltölt, anélkül, hogy többféle szert 
kellene a betegnek egyszerre szednie, netán akupunktúrára, moxára, masszázsra, vagy 
egyéb terápiákra lenne szükség. Természetesen egyéb alternatív gyógymódok segítségével 
a szer hatása célzottabbá tehető és felerősíthető. 

 
Gyakorlati felhasználhatóság: 

 
A hatóanyagok összetett hatása folyamatosan és fokozatosan alakítja át a sejtek és 
szövetek tevékenységét, így azok működése normalizálódik, ezért az ALVEO a 
betegségek megelőzésére és a kialakult kórállapotok terápiájára is használható. 
A termék fő hatása a belekre kifejtett hatás, amelynek során fokozódik a perisztaltika, 
csökken a székrekedési hajlam, a belek krónikus gyulladásai, fekélyes megbetegedései 
megszűnnek. Ki kell emelni a szer enyhe lúgosító, fertőtlenítő hatását is, amely a gombás, 
parazitás betegségek visszaszorulását segíti elő, a terápia során a bélflóra normalizálódik. 
Az ALVEO gyulladáscsökkentő hatása révén a felszívódás és a kiválasztódás aránya 
helyreáll, megszűnnek a hiánybetegségek, kiürülnek a méreganyagok. 

 
A szer támogatja, harmonizálja az immunrendszer, a hormonális rendszer és a központi 
idegrendszer működését, így a sejtek és szövetek visszanyerik eredeti funkciójukat. 
A növényi alkotórészek hatóanyagai: vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, 
polifenolok, enzimek, likopin, klorofill, fitoösztrogének, stb. természetes antioxidánsként 
védik a szervezet sejtjeit a szabadgyökök és a karcinogének károsító hatásától. Az 
ALVEO természetes anyagai és speciális összetétele miatt terhességben, szoptatáskor és 
csecsemőknek is adható. 
A szer nem a placebo elmélet alapján hat, ezt állatkísérletek eredményei is bizonyítják. 

 
Az ALVEO gyógyhatásai az egész szervezet működését érintik. Jótékony hatásként 
kiemelhető, hogy a szer használata segíti a légzést és a keringést, fokozza az erőnlétet. 
Kiegyensúlyozó hatása révén egyaránt alkalmazható magas és alacsony vérnyomás esetén, 
csökkenti a fáradékonyságot, javít az alvási problémákon. Megfelelő dózisban adagolva 
nyugodt, mély alvást biztosít. 
A szer összetett hatásai révén javul a perifériás keringés, fokozódik az érfalak 
rugalmassága, csökken a visszeresség és az infarktusveszély, megszűnnek az aranyerek. 
A szer megelőzheti daganatok kialakulását, de kifejlődött daganatos betegségekben is 
terápiás értékű fájdalom- és gyulladáscsökkentő hatása révén. A méregtelenítő hatás a 
beleken, a húgyúti szerveken, a bőrön és a tüdőn keresztül nyilvánul meg. 
Immunrendszeri hatása révén felhasználható allergiás esetekben és autoimmun kórképek 
terápiájában is.  
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A jó ízű termék kétféle változatban kapható, hozzáadott cukrot, színezéket, tartósítószert 
nem tartalmaz. 

 
Az ALVEO szedése megszünteti a változókori tüneteket, lassítja az öregedési 
folyamatokat. Hozzájárul egész szervezetünk egészségének fenntartásához és 
visszaállításához. 

 
A készítmény idegrendszerre gyakorolt hatása alapján csökken a szorongás, megszűnnek a 
félelmek, javul a hangulat. Fokozódik az agy vérellátása, az idegsejtek ingerületátadása, 
amelynek következtében javul a memória, csökken a fáradékonyság. 
Javul az alvás minősége. 

 
A hormonrendszer összehangolt működése révén nőknél csökkennek a ciklussal együtt 
járó problémák, terhességben javul a közérzet, megszűnik a fejfájás, a hányinger, a 
székrekedés, stb., szoptatáskor fokozódik a tejelválasztás. Kiváló hatás várható cisztás, 
miómás betegségekben, krónikus gyulladásokban, meddőségben. A pajzsmirigy funkció 
normalizálódása optimalizálja az anyagcserét, a testsúly csökken vagy éppen nő, ahogy az 
szükséges. 
Férfiaknál javul a potencia, a krónikus nemi szervi gyulladások megszűnnek, a 
prosztataproblémák megoldódnak. 

 
Az immunrendszer működésének javulása egyrészt a csontvelőre, az immunsejtek 
képzésére, másrészt a belekre való hatás eredménye. 
Így az ALVEO felhasználható akut és krónikus gyulladások esetén, a bőr, a légutak, a 
belek, az izületek különböző betegségeiben, pl.: ekcéma, bőrallergiák, szénanátha, asztma, 
bronchitisek, kolitiszek, atritiszek. 
Felhasználható akut és krónikus vese és májgyulladás (virushepatitiszek) esetén, sőt 
alkoholos májkárosodás esetén is jó szolgálatot tesz. 
A szer terápiás értékű ismeretlen eredetű kórképek, pl.: sclerosis multiplex, Parkinson kór, 
stb. kezelésében is. 

 
Az ALVEO folyamatos szedése mellett csökkennek az allergiás tünetek, a fájdalmak, 
megszűnhet a hajhullás, a krónikus gyulladások. 

 
A kialakult egyensúly révén a szer optimalizálja a sejtek működését, így csökken a magas 
vércukor és vérzsír szint. Javul a szervek energia- és vérellátása, fokozódik a koszorúér 
keringés, javul a szív teljesítménye, fokozódik a sebek és fekélyek gyógyhajlama. 
A csont-és porcsejtek regenerációja révén csökkennek az izületi kopásos tünetek, 
fájdalmak, csökken a csontritkulás esélye. 
A vér sejtes elemei normalizálódnak, megszűnik a vérszegénység. 
Fokozódnak az érzékszervi működések, javul a látás és a hallás, csökken, ill. megszűnik a 
fülzúgás. 
Általánosságban elmondható, hogy csökkennek a fájdalmak a szervekben, amelynek oka a 
keringés fokozódása, valamint a gyulladás csökkenése. 
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Adagolás:  
 
Krónikus állapotokban annyi hónapig érdemes szedni a szert, ahány éve a betegség 
fennáll.   A szer dózisa mindenki számára egyéni, testsúlytól függően egy 70 kg-os ember 
kb. 30 ml-t igyon meg naponta a terápia kezdetén, vagyis 10 kilogrammonként 4 ml-t. 
Későbbiekben ez az adag akár a négyszeresére is növelhető. A kis kezdő dózist az 
indokolja, hogy megelőzzük az esetleges kezdeti rosszabbodás (fejfájás, bőrkiütés, 
hasmenés, stb.) kialakulását. Akut esetben is alkalmazható a szer, ilyenkor napi 2-3x 
fogyasszuk el a testsúly szerinti mennyiséget. Figyeljünk a bő folyadékbevitelre, legalább 
2-2,5 liter vizet vagy teát igyunk meg a terápia során naponta. 

 
Ezt követően, indokolt esetben a kezdeti adag duplázható, majd tovább növelhető. A szert                
reggel éhgyomorra kell bevenni, este pedig utoljára, amikor már nem eszünk és iszunk 
semmit. Lefekvés előtt közvetlenül ne vegyük be, mert álmatlanságot okozhat. 
Cukorbetegek számára a szőlőlevet nem tartalmazó mentolos változat ajánlott. 

 
Mellékhatás:  
 
A szer szedése során mellékhatások kialakulásával nem kell számolni, legfeljebb kezdeti 
nagy adagok alkalmazásakor a betegség korábbi tünetei enyhén fellángolhatnak. Ez nem 
lehet súlyos és tartós. 

 
Ellenjavallat:  
 
A szer mindenki számára fogyasztható, beleértve a csecsemőket, a terheseket, és a 
szoptató anyákat is. A daganatos betegek a kemoterápia idejére függesszék fel a szer 
szedését, ill. a szervtranszplantáltak ne szedjék a szert. 
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                                    Az ALVEO-t alkotó gyógynövények és fő hatásaik 
 
1. Aloe Vera - Aloe 

 A „csendes gyógyító” aloint, antrachinon származékot tartalmaz, és mintegy 
200-féle hatóanyagát írták le. Adaptogén hatású, harmonizálja a szervezet működését, 
elsősorban gyulladáscsökkentő, béltisztító, antibiotikus, gombaölő és immunerősítő hatása 
van. Regenerálja a sejtek, szövetek működését. 
 
2. Benedekfű, vagy keserű bogáncs - Cnicus benedecticus 

  
Knicin keserűanyagot, illóolajat, nikotinsavat tartalmaz. Étvágygerjesztő, emésztésjavító, 
epehajtó hatása kiváló. 
 
3. Centella, vagy ázsiai centella - Centella asiatica 

 
Az indiaiak szent növénye. 
Elsősorban az idegrendszer működési zavarát rendezi. Megszünteti a fáradékonyságot, a 
depressziót. Mély, nyugodt alvást biztosít. Javítja a memóriát. Bőr- és visszérgyulladást 
csökkent, fokozza a nemi vágyat. 
 
4. Cickafark, vagy közönséges cickafark - Achillea millefolium 

 
Kék azulén tartalmú illóolaján kívül számos más hatóanyaga értékes: gyulladáscsökkentő a 
légutak, húgyutak, emésztőrendszer, a szem, a fogíny és a visszerek megbetegedései esetén. 
Vérnyomáscsökkentő, emésztésjavító, megszünteti a menstruációs zavarokat. 
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5. Csipkerózsa, vagy gyepűrózsa - Rosa canina 

 
Kiemelkedően magas C-vitamin tartalma, de vasat, magnéziumot és egyéb nyomelemeket, 
ásványi anyagokat, lecitint és vitaminokat is tartalmaz. Húgyúti gyulladásokban, bél és légúti 
fertőzésekben jótékony hatású, kiváló immunerősítő, magas vérnyomás kezelésében is 
beválik. 
 
6. Édesgyökér, vagy igazi édesgyökér - Glycyrrhiza glabra 

 
Glicirrizin hatóanyaga, 150x édesebb a cukornál. Más illóolaja, glikozidája révén nyákoldó, 
emésztésjavító, vízhajtó, vértisztító. Gyomor-bél, emésztőszervi fekélyek gyógyítására bevált. 
Belőle készül a medvecukor. 
 
7. Édeskömény - Foeniculum vulgare 

 
Anetoltartalmú illóolaja és más hatóanyagai révén szélhajtó, emésztésjavító, görcsoldó, 
féregűző, nyákoldó. Ízjavító, fűszerként is használható. 
 
8. Fahéj, vagy ceyloni fahéj -Cinnamomi cortex 

 
Illóolaját, csersavtartalmát étvágyjavítóként és emésztési betegségek kezelésére használják. 
Megszünteti a puffadást, a pangást. Jelentősen növeli a Yangot, melegít, feltölt. 
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9. Ginkgo, vagy páfrányfenyő - Ginkgo biloba  

 
Hatóanyagai fokozzák a szövetek vérellátását, tágítják az ereket, fokozzák a keringést. A 
ginkgo csökkenti az érelmeszesedés tüneteit, a fejfájást, a fülzúgást és a szédülést. 
Csökkentheti a potenciazavart. Javítja a szív és az agy vérellátását, csökkenti a 
vérrögképződési hajlamot, fokozza a memóriát, növeli a koncentrációs és a tanulási 
képességet. Megszünteti a hasmenést, javítja a légzésfunkciót. 
 
10. Ginzeng - Panax ginseng 

 
Ginzenozid tartalmánál fogva ez a „királyi gyógynövény”: panax, a mindent gyógyító. Erős 
Yang hatású, erősít, feltölt. Idegerősítő, fokozza az agyműködést. Gyulladáscsökkentő, 
immunstimuláns. Fokozza a libidót és a nemi potenciát, megszünteti a nemi működések 
zavarait. Szabályozza a vérnyomást, az alacsonyt növeli, a magasat csökkenti, jó hatású 
emésztési, izületi problémák esetén, megszünteti a hajhullást. 
 
11. Ginzeng - szibériai ginzeng – Eleuterococcus 

 
Ld. Fenn. Ugyancsak erősítő hatású fáradtság, kimerültség esetén, kiegyensúlyozó hatása van 
keringési és vérnyomásproblémák esetén. 
 
12. Golgotavirág - Passiflora alba 

 
Hatóanyagai révén elsősorban idegnyugtató, csökkenti a stresszt, szorongáscsökkentő hatása 
van. Gyulladáscsökkentő, görcsoldó hatása is jelentős. 
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13. Hólyagmoszat, vagy barna alga - Fucus vesiculosus 

 
37-féle ásványi anyagot, nyomelemet tartalmaz szerves kötésű, jól hasznosuló formában. A 
szervezet sav-bázis háztartását szabályozza, lúgosít. Krómtartalma csökkenti a 
vércukorszintet. Serkenti a pajzsmirigy működését, csökkenti a túlsúlyt, jól alkalmazható bőr-
, köröm-, hajproblémák esetén. 
 
14. Ír moszat, vagy vörös alga - Chondros crispus 

 
Ld. Hólyagmoszat. Gazdag ásványi anyag kincse látja el, tölti fel a szervezetet. Elsősorban a 
kiválasztó szerveket, a vesét és a beleket stimulálja. 
 
15. Kakukkfű, vagy kerti kakukkfű - Thymus serpyllum 

 
Cimoltartalmú illóolaja légúti és bélrendszeri gyulladásokban, szénanátha estén használható. 
Hörgoldó, köhögéscsillapító hatású, asztmás rohamban is terápiás értékű. Kiváló izületi 
panaszok esetén, bélféregűzésre is alkalmazható. 
 
16. Kardamom, vagy malabari kardamom - Cardamomi fructus 

 
Ízanyagai miatt emésztésjavító, fűszerként is használható, gyomorerősítő, szélhajtó, puffadás 
ellenes szer. Javítja a szívműködést, köhögéscsillapító hatása is van. 
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17. Réti, vagy vörös here - Trifolium pratense 

 
Kéksavglikozidája, vitaminjai, krómtartalma révén kiválóan alkalmazható emésztési 
problémák esetén, gyulladáscsökkentő izületi fájdalmakban, szabályozza, csökkenti a 
vércukorszintet. Immunstimuláns hatása révén daganatmegelőző hatása van, segít tüdő-, vese-
, máj- és bőrgyulladások esetén. 
 
18. Levendula, vagy közönséges levendula - Lavandula vera 

 
Illóolaja idegnyugatató, stresszoldó hatású, de görcsoldó, emésztésjavító hatása is jelentős. 
Illatszerként is felhasználják. 
 
19. Lucerna, vagy takarmánylucerna - Medicago sativa 

 
Enzimjei, vitaminjai, ásványi anyagai révén remek máj- és vértisztító. Szabályozza sav-lúg 
háztartást. Magas klorofill tartalma segíti a szövetek oxigénellátását, emésztésjavító, 
csökkenti a puffadást, javítja a tápanyagok felszívódását. Gyulladáscsökkentő és 
méregtelenítő hatású. Fokozza az erőnlétet, sportolóknak is kiváló. Izületi és légúti 
gyulladásokban, asztmában, szénanátha esetén is felhasználható.  
20. Meggy, vagy kései meggy - Cerasus vulgaris 

 
Termése különösen gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban, flavonoidokban. Elsősorban 
vízhajtó, vértisztító hatása miatt értékes. 
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21. Paprika, vagy cserjés paprika - Capsicum annuum 

 
Kapszaicin, valamint gazdag vitamin és ásványi anyag tartalma révén kiválóan fokozza a 
koszorúsér- és hajszálérkeringést, jól használható izületi gyulladások esetén is. Külsőleg 
alkalmazva csökkenti a hajhullást. 
 
22. Paullinia cupana – Guarana 

 
Koffein, guaranin, szaponin, stb. tartalmánál fogva élénkít, hasonló élvezeti értéke van, mint a 
kávénak. Csökkenti és megszünteti a migrénes fejfájást, de kiváló hasmenés esetén is.  
 
23. Salamonpecsét, vagy fürtös, szagos salamonpecsét - Polygonatum odoratum Druce 

 
Glikozidái fokozzák a vese- és szívműködést, így méregtelenítő hatása van. Kiüríti a 
vizenyőket, fokozza szívizom tónusát, csökkenti a vérnyomást. Élénkít, fokozza az erőnlétet, 
javítja a hangulatot. 
 
24. Sédkender - Eupatorium cannabinum 

 
Illóolaját, glikozidáit jól használhatjuk a szervezet méregtelenítésére vesetisztító és epehajtó 
hatása miatt. Enyhe hashajtó hatása is van, májbetegségekben is alkalmazható, 
immunrendszeri stimulációra alkalmas allergiás és daganatos betegségekben is. 
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25. Tárnics, vagy sárga tárnics, epefű - Gentiana crutiata 

 
Glikozidái révén elsősorban étvágy- és emésztésjavító hatását írták le, segíti az 
epekiválasztást, csökkenti a bélrenyheséget, a puffadást. Tisztítja a veséket, megindítja a 
menstruációs vérzést. 
 
26. Zsurló, vagy téli, mezei zsurló - Equisetum arvense  

 
Kovasav tartalma, keserűanyagai révén elsősorban vízhajtó, vesetisztító hatású, kihajtja a 
szervezetből a felesleges vizet, így használható narancsbőr esetén is. Izzasztó és 
vérzéscsillapító hatású, de bőr-, köröm- és hajproblémák kezelésére is alkalmazható. Izületi, 
reumás panaszok, mozgásszervi problémák megoldására használhatjuk. 
 
 
Összefoglalás: 
     
Az ALVEO Magyarországon élelmiszerként van törzskönyvezve, tehát nem gyógyszer, ezért 
használata nem helyettesíti az orvosi kezelést, gondozást és kontroll vizsgálatot. 
Az ALVEO önmagában nem gyógyít, hanem megteremti a szervezet számára a gyógyulás 
lehetőségét azzal, hogy egyrészt elhárítja a gyógyulást gátló energetikai akadályokat, kiüríti a 
szervezetet terhelő környezeti mérgeket, allergéneket, nehézfémeket, stb., illetve bepótolja 
azokat az anyagokat ( vitaminok, nyomelemek, enzimek, antioxidánsok, stb.) amelyek a 
szervek egészséges működéséhez szükségesek. Ezzel lehetőséget teremt, hogy az öngyógyító 
folyamatok elinduljanak és kellő idejű és dózisú adagolás mellett végbe is menjenek. A szer 
akkor tud leghatékonyabb lenni, ha a beteg szervezete képes reagálni a készítmény támogató 
hatására.  
Az ALVEO akkor éri el a legjobb hatást, ha adagolását, hatását szakember felügyeli, aki 
szükség esetén, az eredmények fokozása céljából a terápiát személyre szabottan egyéb 
gyógymódokkal is ki tudja egészíteni.  
       
                                                                                     dr. Flórián Sándor 
                                                                  Belgyógyász szakorvos, hagyományos kínai orvos 
                                                                                         homeopata 
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