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Dr. Louis J. Ignarro (*1941)

Uznávaný profesor farmako-
logie na lékařské fakultě Ka-
lifornské univerzity v Los An-
geles, USA. V roce 1998 mu 
byla udělena Nobelova cena 
za medicínu za výzkum oxidu 
dusnatého. Obdržel ji společ-
ně s Robertem F. Furchgottem 
a Feridem Muradem. Kniha 
Program ANO NO, Skutečný 
zachránce života vyšla také 
v češtině.

NO JAKO ZÁCHRANA PŘED OPERACÍ
„Po prostudování knihy od Dr. Ignarra se nám po dvouletém bá-
daní a výzkumu podařilo vytvořit potravinový doplněk, který jsme 
nazvali L-COMPLEX, H-TECHNOLOGY. Díky technologii, která je 
výrobním tajemstvím, vznikl produkt, který má vynikající výsled-
ky při snižovaní hladiny krevního tlaku, léčení cukrovky, urolo-
gických problémů a odstraňování únavového syndromu. Kromě 
mnoha pacientů s ním mám i osobní zkušenost. Když jsem si zra-
nil oba menisky v kolenou, měl jsem velké bolesti, byl jsem ob-
jednán na artroskopii v pražské motolské nemocnici. Před operací 
jsem užíval 6 lžiček přípravku denně. Když jsem přijel k dr. Valen-
tovi a ten viděl, že chodím bez problémů a bolestí, doporučil zá-
krok odložit. Dodnes bez potíží dělám i dřepy,“ popisuje účinky  
L-COMPLEX, H-TECHNOLOGY RNDr. Vladimír Hricik, CSc.

ZKUŠENOST PACIENTA

Teprve nedávno vědci zjistili, že na zdraví lidského 
organismu má významný vliv oxid dusnatý. Jeho 
přítomnost v těle hraje důležitou roli v mnoha si-
tuacích, které jsou na pomezí života a smrti. Jak?

V ýznam oxidu dusnatého (chemic-
ká značka NO) odhalil držitel No-

belovy ceny za medicínu z roku 1998 
Louis J. Ignarro. Tento americký lékař 
vydal o výsledcích svého bádání knihu 
s názvem Program Ano NO – skutečný 
zachránce života. Jedním z pozná-
ní v ní obsažených je skutečnost, že 
rozdíl mezi zdravím a nemocí je čas-
to otázkou toho, na jaké úrovni oxid 
dusnatý v lidském těle funguje. NO se 

může stát doslova otázkou 
života a smrti.

POSUN AŽ 
K VIAGŘE
Oxid dusnatý je signální 
molekula, která vzniká 
v těle. Jeho důležitost vidí 
laureát Nobelovy ceny přede-
vším v ochraně srdce a vaskulárního 
systému. NO uvolňuje a rozšiřuje cévy, 

zabraňuje tvorbě 
krevních sraženin, 

které jsou příči-
nou srdečního 
infarktu nebo 
mozkové mrtvi-

ce, reguluje krev-
ní tlak a hromadění 

plátů v cévách. V praxi 
byly poznatky Louise Ignarra 

využity např. při vývoji Viagry.

SNADNÁ CESTA 
KE ZDRAVÍ
Americký vědec ale dochází k závěru, 
že působení „zázračné“ molekuly oxi-
du dusnatého můžeme ovlivnit my 
sami. Ve své knize přichází s tříslož-
kovým programem, jehož podstatu 
popisuje následovně: „Aniž byste mu-
seli zásadně měnit svoji životosprávu, 
budete vyživovat každou buňku v těle 
– jednoduše tím, že do svého jídel-
níčku zařadíte potraviny s přátelským 
vztahem k NO, budete užívat cílené 
potravinové doplňky a dodržovat mír-
ný, nezatěžující fitness program ušitý 
na míru vašemu zdravotnímu stavu 
a vaší kondici.“

V TĚLE ROZHODUJE
O ŽIVOTĚ A SMRTI! 

OXID DUSNATÝ 
– zázračná molekula?

KOMERČNÍ PREZENTACE

L – ARGININ je aminokyselina, která zlepšu-
je krevní tok, protože se v těle mění na NO. 
Tím snižuje krevní tlak.

Vědecký objev století – působení zázrač-
né molekuly oxidu dusnatého můžeme 
ovlivnit my sami. NO je účinný proti:
• Kardiovaskulárním onemocněním
• Cukrovce
• Erektilní dysfunkci
• Rakovině
• Vředům
• Močové inkontinenci
• Infekcím
• Alzheimerově nemoci
• Zánětlivým onemocněním
• Roztroušené skleróze

DÁVKOVÁNÍ:  minimálně 2 vrchovaté čajové 
lžičky denně.

 
Po přečtení knihy od Dr.Ignarra (držite-

le Nobelové ceny za medicínu) PROGRAM 
ANO NO-oxid dusnatý skutečný záchrance 
života, se nám po 2-ročním bádaní a výzku-
mu podařilo vytvořit produkt, který jsme na-
zvali L-COMPLEX, H-TECHNOLOGY. 

Díky mé technologie, která je výrobním 
tajemstvím (proto Hricik Technology), se po-
dařil produkt, který má vynikající výsledky 
u snižování krevního tlaku, léčení cukrovky, 
urologických problémů a  odstranění úna-
vového syndromu. Máme to prokazatelně 
vyzkoušeno a máme mnoho dalších výsled-
ků. Tento produkt byl MZ ČR zaevidován 
pod jednacím číslem OVZ-35.1-24.11.2014-
64223 jako potravinový doplněk. 

Cena je zatím nízká a to 940 Kč. (36 eur) 
Pro další informace mi můžete zavolat 

na +420 603231253, nebo 00420702946420 
a  pokud jsem na Slovensku na +421 
905256038. 

 Mužeme také potvrdit, že pusobení NO 

zjemňuje pleť a odstraňuje vrásky. 
Totiž náhodou jsem si všimnul, že 
pacienti, kteří to berou, tak se jim 
vylepšuje pleť. 

Uvadíme pár poděkovaní 
od naších pacientu:
1. Mal som zdravotne potiaze 
takmer 2 roky. Pocas tohto obdobia 
neboli doktori prakticky schopni zi-
adnej pomoci. Jednalo sa s vysokou 
pravdepodobobnostou o bakterial-
nu alebo parazitarnu nakazu. Pocas 
tohto obdobia sa moje telo dostalo 
do uplne dezolatneho stavu, bolesti 
tela, klbov, zimnice, znicenie trave-
nie, schudnutie 14kg, tazke formy 
insomnie a  neustale navieranie 
a  hnisanie krcnej uzliny v  oblasti 
vybratych mandli. Skusal som toho velmi 
vela, nechal som obrovske peniaze na dia-
gnostiku, liecbu a podobne, no pripravok od 
RNDr. Hricika LComplex bol pre mna zasad-
ny zlom, nakolko mi velku cast problem svo-
jou ucinnostou efektivne vyriesil! Od jeho 
uzivania prislo k  skutocnej ulave, regene-
racii a upraveniu mojho zdravotneho stavu 
a spolocne s dalsimi formami alternativnej 
liecby tvoril neoddelitelny zaklad mojho 
sucasneho vyliecenia. Dakujem panovi Hri-
cikovi za odborne poradenstvo!

 Rami Kotroch, M.B.A.
Konateľ spoločnosti

Marco Polo Cafe s.r.o.

2. Vážený pane doktore Hričíku, díky Vaše-
mu přípravku L-COMPLEX H-TECHNOLOGY 
došlo u mého velmi pracovně vytíženého 
syna k promptnímu zaléčení jeho medikací 
špatně korigovatelné esenciální hypertenze.

Normotenze byla nastolena během něko-
lika dní a trvá stále již několik měsíců. Mno-

hokrát Vám za sebe a svého syna děkuji.
 S pozdravem a úctou 

 MUDr. Alexandra Sýkorová

U  mne, když jsem si rozbil oba menis-
ky a měl jsem velké bolesti a nemohl jsem 
chodit, tak jsem byl objednán na artroskopii 
v  Motole. Před operací jsem si dával 6 lži-
ček denně a pak, když jsem přijel na operaci 
k  dr. Valentovi a  ten uviděl, že chodím již 
bez problému a  nemám žádné bolesti, tak 
mi doporučil nejít na operaci, pokud se to 
nevrátí. Dodnes nemám problém a bez pro-
blémů dělám i dřepy. Je to neuvěřitelné!!!

L – COMPLEX 

RNDr. Vladimír  
Hricik, CSc. 
možnost diagnostiky  
a léčení, blíže na  
www.alternativnamedicina- 
-rndrhricik.weblahko.sk 
E-mail: hricik@stonline.sk

Držitel NOBELOVE CENY za medicínu Dr. 
Ignarro ve své knize: Program Ano NO (oxid 
dusnatý) skutečný záchrance života, došel 
k závěru, že rozdíl mezi zdravím a nemocí je 
často otázkou toho, na jaké úrovni NO ve Vašem 
těle funguje. NO se může stát doslova otázkou 
života a smrti. Viz str. 51.
 
text a foto: RNDr. Vladimír Hricik, CSc.

světová špička
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rubrika

L-COMPLEX 
světová špička
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.skL-Complex pomáhá tisícům lidí 
nejen v naší republice,  
ale i v zahraničí, a to zejména při:

◆	 kardiovaskulárních  
 onemocněních 
◆	 vysokém krevním tlaku 
◆	 cukrovce 
◆	 erektilní dysfunkci 
◆	 rakovině 
◆	 vředech 
◆	 močové inkontinenci 
◆ infekcích 
◆	 Alzheimerově nemoci 
◆ zánětlivých onemocněních 
◆	 roztroušené skleróze 
◆	 urologických problémech
◆	 únavovém syndromu
◆	 dále zjemňuje pleť  
 a odstraňuje vrásky

Produkt je možné objednat na mailu  
hricik@stonline.sk

Tel.: 603 231 253, 702 946 420, 
00421 905 256 038

Pro ČR platba v Kč

(940 Kč + pošt.)

Pro SR platba v EUR
(36 eur + pošt.)


