
POVZETEK: RAZISKAVE in UGOTOVITVE UPORABE CLEAN SLATA in ZERO INN-a 

Celoten video z dr. Dori Naerbo in dr. Stefan Rao si lahko pogledate na tem linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=5tiV8DbnBlA 

Dr. Dori Naerbo – klinična raziskovalka in avtorica več knjig. 

Dr. Stefan Rao – študiral je človeško biologijo na področju parazitologije. Diplomiral  je iz človeške 

biologije. Študiral na inštitutu za medicinsko mikrobiologijo in virologijo, na oddelku za molekularno 

onkologijo, ter na inštitutu za biokemijo. Delal je z onkogeni, retrovirusi in virusnimi raziskavami. 

Delal je tudi v farmacevtski industriji v Novartisu v Švici. Kardiovaskularna pulmologija in sektorjih za 

obvladovanje bolečin. Prav tako ima posebno izobrazbo glede avtizma. 

 

 

Študija: Clean Slate / Zero Inn 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5tiV8DbnBlA


 

1. Test se je izvajal:  Ponedeljek 7. September 2020 ob 11:59 uri. 

2. Test po 45 minutah: Ponedeljek 7. September 2020 ob 12:44 uri. 

Testirana oseba je bila izmerjena z Nilas – MV HRV Monitoring System  (5 minutna meritev). 

Po meritvi je oseba vzela Clean Slate (10 kapljic)  in Zero Inn (2 kapsule). 

Po 45 minutah smo opravili ponovni test.  

 

Na sliki zgoraj  lahko vidimo spremembo srčnega cikla po 45 minutah (kot valovi – to je normalno 

ko je nekdo v normalnem zdravem stanju.) 

Po 45-minutah od uporabe.  Kardiovaskularna prilagoditev (49% izboljšana). Vegetativna 

regulacija (43% izboljšana). Nevrohormonalna regulacija (55% izboljšana). Psihoemocionalno 

stanje(54% izboljšano).Splošni Indeks zdravja (50% izboljšan). 



 

Indeks stresa - Po 45 minutah uporabe je Index stresa šel iz 108 na 39.  

UGOTOVITEV: Zmanjšuje Index Stresa ali normalizira stres v našem telesu. 

Vitalnost – Iz številke 64 povečana na 500. Povečuje vitalnost.   

Ravnovesje – Iz številke 207, na številko 68. Izboljša ravnovesje.  

 

Izboljša Index napetosti.   

Izboljša Index srčnega ritma (bistveno izboljšana vrednost iz 0.23 na 0.35).   

   



 

Skupna moč – Iz številke 1309 na 6383. Kar je izven normalnega obsega(2.385-4.545).  Višja 

skupno moč.  

Zmanjšuje dejavnike tveganja za krvni tlak, srčno popuščanje ter vnetja.  

  

 

Nevrodinamična matrica- Povečuje nevrohumoralno regulacijo. 

Energija – Anabolizem/Katabolizem – Izjemno povečanje iz  149 na 418. 

 



 

Povečuje Psiho - Emotivno stanje. (Index iz 43 na 97) 

Izboljšuje kognitivne sposobnosti. (iz 13% na 44%) 

 

Biološka starost  

Pred uporabo. Prava starost je 61 let – Biološka starost 53 let. 

Po uporabi. Prava starost je 61 let – Biološka starost 31 let. 

Izboljšuje biološko starost.  

 



 

Izboljša energetsko polje avre (iz 49% na 99%) 

 

 

Izboljša moč vsake čakre.  

Iz 43% -> 97%.  

Iz 41% -> 94% 

 Iz 44% ->98%... 

 



 

Izboljša energijo meridianov.  

Meridiani kažejo zelo dobro  ravnovesje med Yin in Yangom.  

 

 

Pregled Parametrov, ki smo jih uporabljali med testiranjem PREJ / POTEM. To so znanstvene 

meritve.  

 

 



 

Psihoemocionalno stanje +54% 

Nevrohormonalna regulacija +55% 

Vegetativna regulacija +43% 

Kardiovaskularna prilagoditev +49%  

Index zdravja +50% 

 

 

 



ZAKLJUČEK: Lahko potrdimo naslednje ugotovitve.   

Clean Slate in Zero Inn vodita v: 

- Boljši level stresa (manj napetosti) 

- Izboljšane dejavnike tveganja 

- Boljši index zdravja in splošnega počutja 

- Izboljšanje psihoemocionalnega stanja 

- Boljše delovanje možganov 

- Boljše ravnovesje energije. 

- Boljšo vitalnost in skupno moč 

- Izboljšano splošno zdravstveno stanje telesa 

 

 

 

DRUGI TEST - z napravo ROFES. Predklinični test funkcionalnega 

stanja telesnih organov in sistemov ter test 

tveganja za razvoj bolezni. ROFES omogoča merjenje učinkovitosti prehranskih dopolnil, ki jih 

uživamo. 



 

Na levi strani vidimo podatke PRED uporabo izdelkov.                                                                          

IZDELKI: 10 kapljic Clean Slate + 2 kapsuli Zero Inn.  

Na desni strani pa podatke 44 minut PO uporabi izdelkov. 

Testiranec: 24 letna ženska.  

REZULTATI: Povprečna raven zdravja se je iz številke 3 dvignila na številko 5.  


