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CANSAÇO E DESGASTE ORGÂNICO PREMATURO II 
 
 

SE ESTAR CANSADO É NORMAL, ESTAR SEMPRE NÃO É. 
 
Atualmente está dando grande importância a um conjunto de sintomas que não é sempre 
uma doença orgânica, mas que obriga a quem sofre participar de uma consulta médica e até 
abandonar seu trabalho pela grande deterioração psicofísica que ocorre. 
 
Hoje, o número de pessoas com falta de vitalidade e energia tem aumentado 
consideravelmente. O cansaço já não se dissipa depois de uma noite de sono ou depois de 
um final de semana tranquilo, mas pode levar várias semanas ou meses. Este sintoma pode 
estar associado a uma doença orgânica ou estresse diário, tanto no trabalho como na vida 
privada. 
 
A falta de vitalidade e energia é um sinal de alerta que não devemos ignorar. 
Pode significar um desgaste orgânico prematuro, caracterizado por um sentimento de 
relutância para despertar que aumenta ao longo do dia, um estado de tensão emocional com 
dor muscular na nuca, costas e articulações. Fácil irritabilidade e aumento da 
agressividade em relação aos outros. 
Insônia, cansaço apesar de ter dormido, pesadelos, dores de cabeça, falta de concentração 
e memória, baixa energia e vitalidade. É muito importante a diminuição da potência e 
desinteresse sexual. 
 
 
O desgaste das articulações (artrite, artrose, etc.) deve ser interrompido, atrasado e/ou 
estabilizado para evitar a lesão inabilitada da cartilagem. As novas EMBRIONINAS ® 
nutrem o mesmo aproveitando suas zonas imunes. 
Estes Ultrafiltrados 2012 , permitem maiores e mais rápidos benefícios graças a sua 
potência terapêutica. 
 
A falta de concentração e memória, os "pequenos descuidos e/ou distrações diárias" são 
uma das consultas mais frequentes. As EMBRIONINAS® têm conseguido manter o por 
mais tempo as funções normais do cérebro e prevenir sua deterioração prematura. 
 
Finalmente, podemos dizer que o cansaço crônico não deve ser minimizado. O paciente 
deve procurar ajuda médica competente que dispõem de tempo para lhes conceder. O 
essencial é diagnosticar a causa para tratar ou prevenir. O cansaço crônico ainda não foi 
superado. Apenas está mudando de máscara.  
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