








• Altın Kore Kırmızı Ginseng, 
• Glukosamin, 
• Saponin, 
• Gümüş İyonları, 
• Germanyum, 
• + Transdermal Dalga Teknolojisi. 

OneMore Painless Night GLU     , TTS teknolojisi, 
antik otlar, mineraller ve elementlerin karışımını 
birleştirerek, ağrı ve rahatsızlık alanında 
kullanılmak üzere, kaslarda ve dokularda özel bir 
enerji oluşturur. Böylece vücut, kendi kendini tedavi 
ederek, sağlığı ve şifayı bulur. 
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OneMore Painless Night GLU, içeriğindeki 
Altın Kore Kırmızı Ginseng, Saponinler, 
Glucosamine ve Gümüş İyonlarını, TTS 
teknolojisi ile, sağlık açısından faydalarının 
saymakla bitmeyeceği bu bileşenleri,  
gözenekler vasıtası ile kılcal damarlara 
ileterek, vücuda entegrasyonunu sağlar.  
 
Enjeksiyon yönteminden sonra en etkili 
yöntem olan TTS teknolojisi, önümüzdeki 
dönemlerde, güvenli olması açısından, 
enjeksiyon yönteminin de önüne 
geçecektir. İçeriğindeki bu değerli 
maddeler ile, OneMore Painless Night 
GLU’yu, bir şifaderyası olarak 
adlandırabiliriz.  
 
Kliniğime gelen hastalarıma bizzat 
kullandırdığım OneMore Painless Night 
GLU, önümüzdeki yıllarda binlerce kişinin 
sıkıntısına çözüm olacaktır. 
  
Dr. Marziye Dzadahıdze 
İç Hastalıkları Uzmanı & Fizyoterapist 
OneMore International Bilim Kurulu Üyesi 
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• Enerji verir, 
• Depresyonu önler, 
• Vücudun fiziksel durumunu düzeltir, 
• Sağlıklı kan hücresi üretimine katkıda bulunur, 
• Kan basıncını düzenler, kan dolaşımını güçlendirir, 
• Zihni sakinleştirir, 
• Strese karşı direnç sağlar, 
• Vücut sıvılarını yeniler,  
• Şeker hastalığını önler 
• Dalak fonksiyonlarını düzenler, 
• Akciğeri güçlendirir, öksürüğü durdurur, 
• Solunum hastalıklarını önler,  
• Vücut toksinlerini atar, 
• Şişlikleri önler, 
• Bağışıklık sistemini güçlendirir.    

 

Altın Kore Kırmızı 

Ginseng 

 



Altın Kore Kırmızı Ginseng’inin içerisinde bulunan 
Saponinler, tıbbi özelliklere sahiptir.  
 
Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve 
antibiyotik olarak hareket ederek vücudun dışarıdan gelen 
her türlü zararlı maddeye karşı korunmasında büyük rol 
oynar. 
 
Saponinler, merkezi sinir sistemine ulaşarak, endokrin 
sistemini, bağışıklık sistemini ve metabolizmayı düzene 
sokarlar. Vücudun klimasıdır.  
 
Basitçe, Saponin vücuda girer ve bir sabun gibi vücudun 
içinde temizlik yaparak, damarları ve organları temizler. 
Altın Kore Kırmızı Ginseng’inin içerisinde, 32 tür Saponin 
bulunmaktadır.  
 
 
 
 
 



 
Eklem ağrılarının ve kireçlenme gibi 
hastalıkların tedavi sürecinde  etkili bir rol 
oynar. Glucosamine, deniz kabuklularından elde 
edilmektedir. Görevi, eklemlerin korunması olan 
Glucosamine, dokuları oluşturan maddelerin bir 
parçası olarak görev alır. Şayet vücutta, 
Glucosamine eksikliği var ise, eklemler tam 
olarak korunamaz ve uzun vadede, sağlıklı 
kalamazlar.  



Beyin sağlığı için son derece önemli bir 
madde olan Gümüş İyonunu doğada sadece 
cevizde bulabiliyoruz. Cevizden elde 
edilmiş olan Gümüş İyonları da, OneMore 
Painless GLU’nun vazgeçilmez 
bileşenlerinden biri olarak, hayatımıza 
sağlık katıyor.     

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 





Aşağıdaki kayıtlar, bir kızılötesi kamera ile yapılmıştır. 
 

Kalp, Damar ve 
Kardiyovasküler 
hastalıkların ve 
ağrılarının ana 
nedeni, zayıf kan 
dolaşımıdır.  

15 dakikalık bir deney, Painless Night 
GLU’nun kan dolaşımındaki muhteşem 
etkisini gözler önüne seriyor.  

Bu teknoloji, insan vücudunun tüm 
hücrelerini desteklemek ve daha fazla 
enerji sağlamak için geliştirilmiştir.  



• Ağrı Keser, 
• Vücudu besler, 
• Gerginliği azaltır, 
• Fiziksel canlılık verir, 
• Kalp, damar sağlığını korur, 
• Enerji Verir, dayanıklılığı artırır, 
• Daha iyi konsantrasyon sağlar, 
• Sağlıklı hücre üretimine yardımcı olur,                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



• Stres düzeyini azaltır, 

• Sağlıklı uyku sağlar, 

• Mafsal, eklem romatizmaları rahatlatır, 

• Bağışıklık sistemini güçlendirir, 

• Cinsel fonksiyonu artırır.  
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FARKI One More Painless GLU  












