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НОВА КЛЕТКА

Нов човек
Програма „Нова клетка“ гони болести, 
стапя килограми, дава енергия и учи на 
здравословно хранене и полезни навици

ЗаболяваНия и състояНия, 
с които се справя
програмата:

Програма „Нова клетка“ те прави нов човек! 
Това е изводът от отзивите за програмата, ко-
ито дойдоха в редакцията на Списание 8. Преми-
налите през оздравителните процедури набля-
гат на това, че не само се решават конкретни 
здравни проблеми, а човек придобива култура и 
навици как да се грижи за тялото си така, че да 
не боледува, да е енергичeн и по-дълго млад.
Ето няколко истории.

Д-р Виктория Брегова, 
дентален лекар 

Стефка Янева Галина Радославова,
44 г., Хасково

Диляна Комфорти

Спрях лекарСтвата  
за хашимото

Попаднах в програма „Нова 
клетка“ с диагноза хашимото, 
преддиабетно състояние, силно 
главоболие, шум в ушите...  Взе-
мах толкова много лекарства, 
че ми прилошаваше. Спрях ги и 
останах само на  L–тироксин ½ 
таблетка  от 50 микрограма. 
След 6 месеца  направих изследва-
не на TSH  - беше 0,009 miu/l при 
норма 0,27-4,200! Спрях и L-тиро-
ксина.

Програмата е уникална! Под-
насянето на информацията е 
разбираемо, организацията и 
отношението са отлични. „Нова 
клетка“ промени живота ми!

програмата е нова 
ера в медицината

За моя здравен проблем кон-
венционалната медицина ми 
предложи напълно адекватна, но 
тежка и продължителна хими-
отерапия. След месеци влязох в 
ремисия и започнах моята лична 

Стопиха Се „бучки“ 
в гърдите

Появиха ми се „бучки“ в двете 
гърди. Според мамографията: „Ту 
маме декстра“. Докторът ми пред-
ложи биопсия за точната диагноза. 
Отложих я. Включих се в програма 
„Нова клетка“ за  рестарт на клет-
ките. На следващия преглед док-
торът заяви, че съм постигнала 
идеален баланс на естроген и про-
гестерон, затова малкото обра-
зувание е изчезнало, а голямото е 
наполовина - разширен съд, който  
се е освободил от натрупването 
в него и затова не се напипва. Сега 
съм здрава, щастлива, отслабнала 
10 кг и пълна с енергия. Албина ни 
възражда за  живот!

Свалих 10 кг, летя

Нямах сериозен здравословен 
проблем. Чувствах се задръстена, 
качвах лесно килограми.

Дълго проучвах „Нова клет-
ка“, защото незнанието поражда 
колебание. Оглеждах с дълбоко 
съмнение близки приятели, пре-
минали през програмата, и чаках 
след месеци нещо в тях да гръм-
не.  Представях си някаква „нова 
клетка“, влята в мен, като поред-
ния фалшив илач от световната 
инвазия на хранителните добав-
ки. Журналистическата ми мни-
телност бе оборена от стройни 
тела, опънати кожи, ведри, жизне-
ни, сияещи личности, които вече 
мислеха и живееха по коренно раз-
личен начин. Свалих ненужни 10 кг. 
От 48-годишна се почувствах на 
38. Пия и ям, но подбирам. Спор-
тувам повече от всякога. Жиз-
нена съм за две девойки на по 24. 
Излетях! Ползвам козметика без 
ароматизатори. Аз ухая! Готвим 
по рецептите  на „Нова клетка“ – 
разкош и наслада. Идеята е не само 
да сме стройни и здрави, а това да 
продължи възможно по-дълго. А за 
целта трябва да се започне отра-
но. С две ръце подкрепям Албина за 
школи по здравословен живот сред 
подрастващите.

Eкатерина Дончева

избягнах операция 
на лимфом

От 25 г. съм с диагноза тирео-
идит на Хашимото. Преди година 
при профилактичен преглед и би-
опсия ми бе поставена диагноза 
съмнения за лимфом и препоръка 
за неотложно оперативно лече-
ние и прием на „Еутирокс“.  Пани-
ката ми беше голяма...

От най-близката си приятелка 
разбрах за програма „Нова клет-
ка“. Веднага започнах подготви-
телна седмица с изключването 
на всякаква храна от животински 
произход, без мазнина и без сол.

 По време на престоя ми в про-
грамата и след приема на специал-
ните капки на Албина от тялото 
ми излязоха страшни неща (съжа-
лявам, че не направих снимки)! 

 Седмица след програмата 
дойдоха и промените: вече имам 
енергия, каквато не съм имала и 
като момиче, изчезна постоян-
ната умора, предизвиквана от 
хашимото; възелът, който тряб-
ваше да се отстрани спешно, из-
чезна; върша без никакво напреже-
ние всичките си задачи; постоян-
но съм в добро настроение.

 Тъй като не мога да изчистя 
за шест месеца отровеното си 
тяло (бях любител на сурови меса 

битка. Промених много неща. 
Занимавах се с йога, медитация, 
нов и различен режим на хранене 
и живот, но исках още. В Списание 
8 попаднах на програмата на Ал-
бина. Казах си: „Това съм търсила 
през цялото време!“. Записах се 
без колебание, а днес съжалявам 
само, че не съм знаела за нея от 
началото є. Впечатлих се от ло-
гиката - работи се с най-малката 
градивна единица на организма, с 
клетката. При мен резултатите 
не закъсняха - нарастваща и неиз-
черпаема енергия, доволни лекари 
- чрез нов подход без усилия, без 
лишения. Като лекар и участник 
в програмата заявявам, че това е 
началото на нова ера в медицина-
та. Време е традиционната и хо-
листичната медицина да станат 

и морски дарове, всякакви сирена 
и засукани гозби, за сладкишите да 
не говоря), по свое желание напра-
вих програмата още два пъти. 
Никога не съм приемала препара-
ти за хашимото и затова не спо-
менавам за тяхното намаляване 
или спиране.

Харесва ми начинът, по който 
се поднася информацията по вре-
ме на лекциите, и индивидуални-
ят подход към всеки участник.

Рубриката 
на биохакера

АЛБИНА
ФАБИАНИ

Диабет; инсулинова резистентност; депресия; всички, свързани с щитовидната 

жлеза; епилепсия; шизофрения; всички от психологичен характер; нисък имунитет; 

аномални сраствания и образувания; артрит; всички сърдечни; 

преждевременно остаряване; всички дегенеративни; всички автоимунни; безплодие; невродегенеративни; 

метаболитни; възпалителни; бактериални, вирусни, патогени; паразити от всякакъв вид .

БонуС: намаляване на теглото, повишаване на жизнения тонус, бързо подобряване на външния вид


