
Įgyvendinant projektą buvo papildyti projekte dalyvaujančių viešųjų bibliotekų fondai 20 pavadinimų 

knygomis.  Visas šias knygas galima rasti Kauno apskrities viešosios bibliotekos Gamtos mokslų 

literatūros fonde – Radastų g. 2. IV aukštas,  415 kamb.. 

 

 

 

KNYGŲ SĄRAŠAS 

 

Batmanghelidj, Fereydoon. Nugaros skausmai ir gydantis vanduo : [natūralus ir paprastas būdas 

kovoti su nugaros ir reumatiniais sąnarių skausmais]. Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 

2011]. 135 p. : iliustr. 

 

Nugaros skausmai jau tapo amžiaus rykšte - nuo jų kenčia 15 procentų suaugusių pasaulio 

gyventojų. Neretai medikai siūlo vienintelį gydymo būdą - operaciją. Ši knyga nepanaši į kitas, 

aiškinančias, kaip reikėtų gyventi ar gydytis. Tai išsamiai paaiškinti nurodymai apie labai paprastą 

būdą, kaip išsivaduoti nuo dviejų dažniausiai kūną varginančių skausmų - apatinės nugaros dalies ir 

reumatinių sąnarių skausmų.  

Netradicinį požiūrį į skausmą ir jo šalinimo būdus palaikantis gydytojas dr. F. Batmanghelidjas 

tvirtina, jog operacija ne tik nėra problemos sprendimas, bet gali sukelti dar daugiau problemų. Jo 

įsitikinimu, chroniški skausmai - tai kūno ženklas, kad jis kenčia nuo vietinės ar bendrosios 

dehidratacijos. Todėl daugumą šių skausmų galima palengvinti geriant paprasčiausią vandenį, o ne 

perkant brangius vaistus. 

Knygos šifras: SK 617-Ba-563      

 

 

Būkime blaivūs! / [sudarė] R. Skrinskas.  2012 ([Vilnius] : BALTO print).  256 p. : iliustr., faks., portr.            

        

 Knygoje sutalpintos žinomiausių dabarties laikų mokslininkų sobriologų darbų santraukos, 

Lietuvos religinių vadovų ir liaudies blaivybės paveldas. Aprašytos ir reabilitacinės programos. Knyga 

atsako į daugelį klausimų ir griauna klaidingus įsitikinimus. Ji yra nepaprastai aktuali ir naudinga 

visiems, kuriems dar bent kiek rūpi nugirdytos Lietuvos blaivinimo darbas. Dar labiau knyga reikalinga 

tiems, kurie nemato tos prapulties į kurią veda alkoholio vartojimas. 

Knygos šifras: SK 613-Bu-191      

 

Cerebrinis paralyžius: medicininiai, pedagoginiai ir socialiniai aspektai : mokomoji knyga 

studentams, gydytojams rezidentams, abilitacijos ir reabilitacijos specialistu komandos nariams. 

Kaunas [i.e. Klaipėda : Klaipodos banga], 2011. 192 p. : iliustr.  

 

 Cerebrinio paralyžiaus diagnozė sunkia našta užgula vaiko, jo tėvų ir artimųjų pečius. Ši 

diagnozė, kaip ir visos kitos, susijusios su visą gyvenimą trunkančiais raidos sutrikimais, sutrikdo 

vaiko ir jo šeimos gyvenimą. Autoriai nesitiki išspręsti visų cerebrinį paralyžių turinčio vaiko 

problemų, atsakyti į visus tokį vaiką gydančių, auginančių ar mokančių suaugusiųjų klausimus. Tačiau, 

sudėdami į šią knygą savo žinias ir patirtį, stengiasi, kad cerebrinį paralyžių turinčių vaikų ir šeimų 

gyvenimas būtų kiek įmanoma paprastesnis ir laimingesnis. 

Knygos šifras: SK 616.8-Ce-157 

 



 

Dan, Olga. Jauninantis veido ir kūno masažas.  Kaunas : Obuolys [i.e. MEDIA INCOGNITO, 2011]. 

176 p. : iliustr.  

 

Nors metai yra mūsų turtas, turbūt nė viena nesidžiaugiame kasmet veidrodyje matydamos vis 

labiau vystantį veidą. Negi mes bejėgės prieš visagalę gravitaciją, užterštą aplinką ir kasdienius 

rūpesčius, paliekančius pėdsaką veide? Ne, įsitikinusi praktikuojanti fitneso trenerė, 16 sveikatos knygų 

autorė Olga Dan, mes galime ir turime pasirūpinti savo vizitine kortele – veidu ir kaklu, kad jie išliktų 

patrauklūs. Ir tam nereikia prašmatnių kosmetikos salonų ar brangiai kainuojančių procedūrų, tiesiog 

begalinio noro sustabdyti laiką ir 10–15 minučių sau kasdien! 

Sužinosite:  

 Kaip stangrinti veidą bei kaklą kulinarija, vandeniu ir kvapais 

 Kaip pasigaminti idealų kremą namie 

 Kaip atlikti egzotiškus grožio masažus 

 Kaip nustatyti diagnozę iš veido 

 Kaip prisitaikyti ir atlikti geriausias grožio procedūras sau 

 Knygos šifras: SK 615.8-Da-213     

 

 

Geros sveikatos paslaptys : kaip tausoti sveikatą, gerinti savijautą. Vilnius : Tiamata, [2011]. 359 p. : 

iliustr.  

 

Šios knygos 23 skyreliuose pateikiama daugiau kaip 700 patarimų įvairiais sveikatos 

klausimais. Čia plačiai rašoma apie tai, kaip taikyti liaudies medicinoje praktikuojamus receptus, gausu 

medžiagos apie vaistingųjų augalų gydomąsias savybes, jų vartojimą savijautai ir sveikatai gerinti. 

Daug vietos skiriama maisto produktams, kurie ne tik sotina, bet ir gydo, padeda išlaikyti gerą sveikatą. 

Knygos šifras: SK 615-Ge-333  

 

 

Jasulaitis, Algimantas,  Žurauskas, Edvardas. Širdies patologijos biopsinio, operacinio ir autopsinio 

tyrimo atlikimo tvarka : mokomoji priemonė. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011.  59 p. : iliustr. 

 

Knygoje supažindinama su dažniausiai taikomais žmogaus širdies ir kraujagyslių bei 

kvėpavimo sistemų funkcinės būklės tyrimo vertinimo metodais. 

Knygos šifras: 616.1-Ja-655 

 

 

 

Kulvinskas, Viktoras. Kaip išlikti XXI amžiuje : planetos gyduolių vadovas. Vilnius : Žalia mityba, 

2011.  360 p. : iliustr.  

 

Kas yra gyventi sveikai?  

Kaip gyventi sveikai? 

Kaip kiekvieną rytą atsibusti pilnam jėgų ir džiaugsmo, kad atėjo nauja diena? 

Kaip kasnakt užmigti ramiam ir pilnam dėkingumo, kad galėjai ją nugyventi prasmingai? 

Kaip pasijusti lengvam it pūkas ir kartu – stipriam kaip uola? 



Kaip prisiliesti prie vėjo, saulės šviesos, ka ip suprasti, ką savyje slepia garsai ir spalvos? 

Ką apie jūsų gyvenimą gali papasakoti jūsų veidas ir rankos? 

Kaip užsiauginti pusryčius kišenėje? 

Kaip pasiekti dvasinės ramybės ir harmonijos pačiam su savimi šiuolaikiniame amžinai 

skubančiame pasaulyje, kuriame dažnai nėra laiko gyventi? 

 

Apie visa tai ir dar daugiau – Viktoro Kulvinsko knygoje „Kaip išlikti XXI amžiuje“, kuri, jau 

seniai atrasta už Atlanto ir pripažinta kaip visų žaliavalgių ir sveiką gyvenimo būdą propaguojančių 

entuziastų, pagaliau atrado kelią ir į Lietuvą. Asmenine patirtimi, pastebėjimais, patarimais ir gausiais 

literatūros šaltiniais paremtos knygos kiekviename puslapyje jūsų laukia vis nauji atradimai, leisiantys 

ne tik išmokti gyventi taupiau, sveikiau, racionaliau, bet ir sužinoti kažką nauja apie save ir aplinkinį 

pasaulį. 

Knygos šifras: SK 613-Ku-169  

 

 

Lahore, Idris.  Reiki Tao Te Ki : senoji Reiki kilmė : praktinis vadovas.  Kaunas : Mijalba, 2011.     208 

p. : iliustr. + 1 vaizdo diskas (DVD). 

 

Reiki  yra paprastas ir efektyvus japonų savigydos metodas, dabar pripažintas visame pasaulyje 

ir taikomas daugelyje ligoninių. Jis naudojamas dėl sveikatos, geros savijautos, atsipalaidavimo, 

regeneracijos ir atsigavimo, praktikuojamas uždedant rankas ir liečiant save ar kitus žmones. Japonijoje 

tai tradicinis metodas, čia jo yra mokoma daugelyje skirtingų mokyklų. 

Reiki Tao Te Ki kildinama iš ikijaponiškųjų šaltinių - tai Kinijos patriarchų Chen Yen Reiki 

linija.  Šis gausiai iliustruotas vadovas aprašo tris Reiki pakopas, kaip mokė pirmieji Kinijos čen jen 

meistrai. Knyga pasakoja apie Reiki metodo istoriją ir apie tris Reiki „kolonas“, taip pat joje rasite 

skyrių apie Reiki dvasinį kelią, etinius Reiki principus, bus kalbama apie šio metodo ryšį su 

psichogenealogija ir protėvių skleidžiama gydomąja energija. Pamatysite, kaip Reiki Tao Te Ki gali 

transformuoti net pačias negatyviausias energijas į gydomąją ir kuriamąją jėgą. 

Knygos šifras:  SK 615.8-La-117      

 

 

Laužadis, Šarūnas. Sveika mityba ir ekologiškas maistas. Vilnius : Ciklonas, 2010. 182 p. : iliustr.  

 

 Mūsų protėviai iš patirties žinojo, kad reikiamas želdynų kiekis aplinkoje užtikrina tinkamas 

gyvenimo sąlygas, todėl nuo seno buvo susiklostę sveiko maisto gamybos tradicijos, o senovės lietuvių 

mitologija, religija, su ja susijusios apeigos padėjo jas išsaugoti. Šios tradicijos padėjo išauginti tautai 

milžinus galiūnus, gyvenusius po šimtą ir daugiau metų. Šiandien mūsų gyvenimas yra perdėm 

politizuotas, mūsų kasdienybę nenumaldomai užvaldo technika, o dėmesio sveikai mitybai, sveikiems 

maisto produktams ir pritrūksta. Todėl dabar atėjo laikas prisiminti protėvių išmintį, atsigręžti į kaimą, 

į amžiną mūsų sveikatos šaltinį.  

Šiuo metu Lietuvai itin aktualūs mitybos klausimai, todėl knygoje nemažai vietos skirta 

ekologinei gamybai Lietuvoje. Kartu su kelionių įspūdžiais, šioje knygoje autorius pateikia daug 

enciklopedinės medžiagos, duomenų iš interneto svetainių apie kitas Europos šalis. Tai padės pažvelgti 

į Lietuvą iš šalies, palyginti ją su artimiausiomis kaimynėmis, o įvairius čia aprašytų šalių rodiklius 

galima palyginti su atitinkamais Lietuvos duomenimis.   



Knyga skirta labai plačiam skaitytojų ratui - nuo moksleivio iki garbaus amžiaus keliautojo. Ji 

gali būti naudinga ir kaip savišvietos ar mokymo priemone įvairaus amžiaus bei profesijų žmonėms, ir 

kaip pažintinė medžiaga besiruošiantiems keliauti. 

Knygos šifras: 631-La-501      

 

 

Malachovas, Genadijus. Augalai antibiotikai.  Vilnius : Salybus, 2011. 160 p. - (Sveikatos aruodas : 

SA).  

Vartodami augalinius antibiotikus galite apsaugoti savo organizmą nuo griaunančio farmacinių 

preparatų poveikio, sustiprinti, o ne ardyti imunitetą, būti stipresni, sveikesni ir nesirgdami nugyventi 

ilgą gyvenimą. Viską, ko reikia sveikatai, jūs jau turite - gerą patarimą, naudingą receptą ir natūralius 

vaistus. 

Knygos šifras: SK 615-Ma-259   

 

 

Mitchell, Stewart. Masažas : išsamus iliustruotas vadovas : nuoseklus prisilietimo meno pažinimas.  

Vilnius : Aktėja, [2011]. 304 p. : iliustr.  

 

          Masažas - vienas natūraliausių būdų, padedančių žmogui nusiraminti. Nepaisant nuolat 

augančios patiriamos fizinės ir emocinės įtampos, masažas gali padėti sumažinti stresą, skausmą ir 

suteikti malonų atsipalaidavimo pojūtį. Šiame gražiai iliustruotame masažo vadove rasite daug 

nesudėtingų ir naudingų būdų: nuo rytietiško masažo, pavyzdžiui, Shiatsu iki darbo dienos pabaigoje 

atliekamo kaklo masažo. Knygoje aprašomi: 

 universalūs gydymo masažu būdai 

 nuosekliai apibūdintos masažo technikos 

 masažas, kaip pagalbos sau priemonė, padedanti atsipalaiduoti ir atsikratyti nuovargio 

 masažo nauda sveikatai ir jo reikšmė kovoje su stresu. 

Knygos šifras: SK 615.8-Mi-356     

 

 

Roizen, Michael F. , Oz, Mehmet C.  Tu savo kūno valdovas: išsami žinovų knyga, kuri padės būti 

sveikam, jaunam ir džiaugtis gyvenimu. Vilnius : Algarvė, 2011. 496 p. : iliustr. 

Gyvename tokiame amžiuje, kai pernelyg daug dėmesio skiriame savo kūnui, nors iš tikrųjų 

labai mažai žinome, kas girgžda, purpsi ar juda šiame stebuklingame, meniškame žmogaus anatomijos 

pasaulyje. Savo vidaus sistemų suvokimas suteikia galių, kompetencijos ir gebėjimo daryti gyvenimą 

sveikesnį ir geresnį.  Knygos autoriai  Michaelis F. Roizenas ir Mehmetas C. Ozas atsako į visus 

klausimus, kad  taptum savo kūno žinovu, pataria, ką daryti, kad organizmas išliktų sveikas, saugus bei 

jaunas ir leidžia pažvelgti į savo kūną iš vidaus. Autoriai dalyvauja įvairiose TV ir radijo laidose, kurių 

pagrindinės temos – kaip pakeisti gyvenimo būdą, kad gyventume ilgiau, jaustumės geriau, 

atsikratytume pilvo riebalų ir iš esmės pagerintume lytinį gyvenimą. Viena iš šių laidų Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo patarimai transliuojama mūsų šalyje ir puikiai vertinama. 

Knygos šifras:  SK 612-Ro-64   

 



 

Samochinas, Igoris.  Netradicinis vėžio gydymas : N. Ševčenkos metodas ir kitos autorinės metodikos.  

Vilnius : Satwa, 2011. 112 p.  

 

Šiuolaikinė medicina pasiekė didelių laimėjimų gydydama onkologinius susirgimus. Tačiau, 

deja, visiškai nugalėti šią ligą nepavyko iki šiol. Ir, reikia pasakyti, vėžiniai susirgimai vis plačiau 

plinta, atsiranda jų naujos formos.  

Liaudies medicina sukaupė didelę patirtį gydydama piktybinius auglius. Tuo remdamiesi, 

daugybė autorių siūlo savo vėžio gydymo metodus. Ar jie efektyvūs, ar reikia atsisakyti gydytojų 

pagalbos ir pasitikėti tiktai netradiciniais gydymo metodais? Ar jie padeda, ar tai eilinė sensacija? 

Atsakymus į šituos ir kitus klausimus rasite šioje knygoje. 

Knygos šifras: SK 616-006.6-Sa-145 

 

 

Skurvydas, Albertas. Modernioji neuroreabilitacija : judesių valdymas ir proto treniruotė : studijų 

knyga . Kaunas : Lietuvos kuno kulturos akademija [i.e. Vitae Litera], 2011. - 320 p. : iliustr. 

 

Naujausi neurofiziologijos mokslo atradimai nustebino viso pasaulio mokslininkus ir didelių 

vilčių suteikė žmonėms, kurie yra patyrę centrinės nervų sistemos pažeidimus. Atrasta, kad atliekant 

įdomius, dinamiškus, originalius ir tikslius fizinius bei kognityvinius pratimus padidėja neuronų kiekis 

galvos smegenyse. Kitaip tariant, galima keisti galvos ir nugaros smegenis, jas lavinti arba atkurti jų 

funkcijas, tik reikia žinoti, kaip tai daryti. Knygoje autorius gvildena ne tik pacientų gijimui aktualius 

klausimus, bet ir pataria sveikiems žmonėms, kaip stiprinti savo nervines ląsteles, kurios padeda ne tik 

judėti, bet ir mąstyti. 

Knygos šifras: SK 616.8-Sk-93 

 

 

Stewart, Nicola. Išsamus masažo kursas : [populiariausių masažo terapijų įvadas]. Kaunas : [Kitos 

knygos] : Knygius, 2011. 208 p. : iliustr.  

 

Seniai žinoma, kad masažas – labai svarbi profilaktinė, natūrali organizmą stiprinanti sveikatos 

priežiūros priemonė. Masažo terapija per pastaruosius 25-erius metus plito ir tobulėjo, atgaivindama ir 

senąsias masažavimo technikas. Gal jus kamuoja skausmai ar diegliai? O gal tiesiog norite išmokti 

atsipalaiduoti? Knyga Išsamus masažo kursas – tai patogus ir suprantamas vadovas, atversiantis 

masažo pasaulio duris. Čia aprašytos 75 masažo procedūros, padėsiančios atsikratyti kasdienių 

negalavimų ir geriau jaustis.  

Išmoksite 15-os populiariausių (švediškojo, tailandietiškojo, šiacu, tui na, ajurvedinio, indiškojo 

galvos ir kt.) masažo pagrindų, susipažinsite su filosofinėmis jų nuostatomis. Spalvotos iliustracijos ir 

išsamūs aprašai padės įvaldyti masažo būdus, pakeisiančius jūsų gyvenimą. Pagal išsamius aprašymus 

bei iliustracijas perpratę masažo etapus, nesunkiai išmoksite masažuoti įvairiais būdais. Ištobulinsite 

gebėjimus taip, jog galėsite pasirinkti bet kurią labiausiai jums tinkamą masažo terapiją. 

Knygos šifras: SK 615.8-St-181      

 

 

 

 



Taunytė, Filomena. Ieškau tikro lietuvio : publicistika ir medicina. Vilnius : Tyto alba, 2011.  404 p.  

 

Gydytoja, rašytoja Filomena Taunytė svarsto, koks šiandien yra tikras lietuvis: ji ieško ir randa 

taurių asmenybių, bet aptinka ir naujų didžiųjų nuodėmių – pataikavimą, nusižeminimą ir baimę. Šios 

paprastų žmonių ydos leidžia tarpti viršūnėlių savanaudiškumui ir pasipūtimui. 

Didžiulę patirtį sukaupusi medikė pataria gydyti dvasios ir kūno ligas savo praktikoje 

patikrintais paprastais, bet veiksmingais metodais. Daug dėmesio ji skiria mitybai. Ir šioje knygoje 

nemažai kalbama apie pasninkavimą, gydomąjį badavimą, bet perspėjama klausyti sveiko proto ir 

nepulti į kraštutinumus. Autorė pateikia mitybos patarimų ir tiems, kurie nesiryžta badauti, bet turi 

reguliuoti svorį ne iš tuštybės, o dėl sveikatos. 

Pirmą kartą gydytoja plačiau rašo apie akupunktūrą ir akupresūrą, apie tai, kaip atpažinti ligas 

pagal akies rainelę ir kaip jas įveikti darant stuburui – sveikatos vieškeliui – skirtus paprastus ir lengvus 

auksinės žuvelės pratimus. 

Knygoje rasite naujų receptų, vaistažolių antpilų aprašymų, išmoksite nebrangiai pasidaryti 

sanatoriją nuosavame sode ir net liaudiškomis priemonėmis padėti mėgstantiems per daug išgerti.  

Lietuviai nuo amžių gyveno kartu su kitų tautų žmonėmis, tad visada turi progą pasinaudoti jų sukaupta 

išmintimi. Skaitydami knygą sužinosite, kaip autorė vos netapo žyde, kaip mėgino susipykti su lenkais, 

bet jai nepavyko, ir ką lietuviui gali duoti japoniškas sodas. 

Knygos šifras: SK 615.8-Ta-306      

 

 

Vaištarienė, Ksavera. Padėkime sau.  Vilnius : Margi raštai, 2011. - 184 p.  

 

Tai dar viena žinomos sveikos mitybos specialistės Ksaveros Vaištarienės knyga. Joje autorė, 

remdamasi savo gyvenimiška patirtimi, žymiais sveikos gyvensenos specialistais, Lietuvos ir kitų šalių 

žolinčių patarimais, metodikomis bei receptais, apibūdina atskirų organų veiklą ir galimus jų 

negalavimus, pateikia paprastų ir veiksmingų vaistažolių receptų bei kitų būdų jiems įveikti. 

Knygoje nemažai naudingų patarimų iš Rytų medicinos, Vydūno doros ir sveikatos filosofijos, žinių 

apie meditacijos, judėjimo, grūdinimosi vandeniu ir šalčiu reikšmę mūsų organizmui. 

Semkimės išminties ir tobulėkime. 

Knygos šifras: SK 615.8-Va-109 

 

 

Vasiliauskas, Donatas [et al.]. Širdies ir kraujagyslių ligomis sergančių ligonių reabilitacija - naujas 

požiūris į stereotipus. Kaunas : Medicinos spaudos namai, 2011. 183 p. : iliustr.  

 

 Knygoje aprašoma šiuolaikinės kardiologinės reabilitacijos ir profilaktikos sistema. Gausi 

medžiaga padės susipažinti su reabilitacijos sistema, teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais 

reabilitacinį gydymą, taip pat su širdies ir kraujagyslių ligomis sergančių ligonių  poreikių vertinimu, 

programų sudarymu bei reabilitacinio gydymo ypatumais. 

Knygos šifras: SK 616.1-Va-335     

 

 

Vasiliauskienė, Danguolė.  Ilgo gyvenimo paslaptys : gydymas augalais, namų vaistinėlė, akupresūra 

/ Danguolė, Juozas, Audrius Vasiliauskai.  Vilnius : Alma littera, 2011. 520 p. : iliustr.  

 



Šiuolaikinis žmogus nuolat skundžiasi laiko stygiumi ir dėl to dažnai pamiršta tai, kas 

svarbiausia – rūpintis savo sveikata. Garsi medikų šeima – Danguolė, Juozas ir Audrius Vasiliauskai - 

knygoje „Ilgo gyvenimo paslaptys“ siūlo įvairius būdus, padedančius išvengti ligų, pataria, kaip 

tinkamai gydytis joms užpuolus.  

Šiame leidinyje autoriai išsamiai supažindina su akupresūros technika. Tos žinios ypač pravers 

ir staiga sunegalavus, ir sergant lėtinėmis ligomis, taip pat kai ima mausti širdį, skauda dantį, galvą, 

skrandį, nugarą, kai prireikia skubiai suteikti pirmąją pagalbą nualpus, dūstant, užspringus, įkandus 

bitei. 

Knygoje galima rasti patarimų, kaip grūdintis, teisingai maitintis ir mankštintis, išsamios 

informacijos apie vaistažoles: kaip negalavimus gydyti nuovirais, užpilais, kompresais, kokios žolės 

tinka vonioms, ką neštis į pirtį ir apskritai kokią pirtį rinktis. Pateikiama žinių apie kraujospūdį, 

cholesterolį, vitaminus, sultis, mikroelementus, gyvūnų terapiją, Tibeto pieno grybą ir kitus sveikatai 

naudingus dalykus. 

Knygos šifras: SK 615.8-Va-335           

 

 

Vishnudevananda, Svamis (Višnu-devananda). Išsami iliustruota jogos knyga. Vilnius : Homo 

faber, [2011]. 352 p. : iliustr.  

   Ši Swamio knyga ne vieną Vakarų pasaulio kartą išmokė patirti, kokią milžinišką naudą senovės 

jogos mokslas teikia kūnui, protui ir dvasiai. Pateikiamas išsamus jogos praktikos kursas, tiek 

pradedantiesiems, tiek ir pažengusiems mokiniams. Autorius paaiškina ir pailiustruoja svarbius jogos 

pratimus ir jų variacijas. Jei pasitelksite kantrybę ir praktikuosite, tai:  

 Sugebėsite valdyti savo emocijas 

 Pagerinsite savo gebėjimą susitelkti darbe 

 Jūsų kūnas atsikratys riebalų pertekliaus 

 Išlaikysite savo idealų svorį ir figūrą iki pat senatvės 

 Atsikratysite chroniško vidurių užkietėjimo 

 Palengvinsite reumatizmo ir skrandžio negalavimus  

 Jūsų kraujo apytaka bus nuolatos stimuliuojama 

 Kraujo arterijos išliks elastingos 

 Palaikysite normalią skydliaukės veiklą 

 Jūsų kūnas bus lankstesnis 

 Ir senyvame amžiuje jūsų raumenys išliks jauni ir elastingi 

Knygos šifras: SK 615.8- Vi-275  

 

  

 

  

  

 
     

 

  
 

 


