A készítmény feketecsalán, magnézium és
a kínai hernyógomba egyedülálló kombinációja,
bioinformációkkal kiegészítve.
Olajokat, gyógynövény- és egzotikus gombakivonatot tartalmazó,
egyedülálló bioinformációs készítmény. Elsősorban a kormányzó
meridiánt és a tüdőmeridiánt harmonizálja, emellett jótékonyan hat
a húgyhólyag és a lép-hasnyálmirigy vezetékre, valamint kedvezően
befolyásolja az idegrendszer és hormonrendszer működését is.
Használata:
A Peralgin egyik fő összetevője a feketecsalán (Perilla frutescens)
levélkivonat és a növényből származó magolaj. Antioxidáns és
allergiaellenes tulajdonságainak köszönhetően a feketecsalánt
nagyra értékelik a hagyományos kínai orvoslásban. A készítményben
megtalálható továbbá a kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis)
kivonata. Ez a gyógygomba erősíti a szervezet ellenálló képességét.
Ezeket a páratlan alkotórészeket kiegészíti a borágó magolaja,
a macskagyökér és a szőlőmag kivonata, valamint a magnezit
(magnézium-karbonát).
Kivételes összetételének köszönhetően a Peralgin harmonizálja az
immunrendszert, erősíti a természetes immunitást, jótékonyan
hat valamennyi allergiás tünetre, és hozzájárul az allergiás
rohamok megelőzéséhez. Csillapítja az asztmás köhögési rohamot,
hatékonyan alkalmazható szénanátha, nyálkahártya-viszketés és a
bőr kipirulása esetén. Segítségével megszüntethetők az olyan allergiás
tünetek, mint a csalánkiütés vagy az atipusos ekcéma. Igen előnyös
lehet migrénes fejfájás és a változókorban jelentkező hőhullámok
fellépésekor. A szervezet energiatartalékainak növelésére alkalmas,
erősítő (tonizáló) készítmény.
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További felhasználhatósága: • élelmiszerallergia
• ételmérgezés • túlzott izzadás és hőhullámok
• az idegrendszer megnyugtatása (kimerültség, stressz,
izgatottság stb.) • energiahiány • premenstruációs tünetegyüttes (PMS),
fájdalmas menstruáció • gyomor- és szívneurózis • utazási betegség
(kinetosis) • izomgörcsök.
Összetétele:
Feketecsalán (Perilla frutescens)
Antioxidáns és gyulladásellenes hatású. Tudományos vizsgálatok bebizonyították,
hogy mérsékli az allergiás tüneteket.
Kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis)
Kína magas hegyvidékein honos gombaféle, erőt ad, tonizálja az egész
szervezetet. Óvja a légzőszerveket, serkenti a vérkeringést és méregtelenít.
Magnezit (magnézium-karbonát)
Aktiválja az enzimeket és a hormonrendszert, szabályozza a belső szervek
működését. Jelentős a gyulladás- és allergiaellenes hatása (mérsékli a rohamokat).
Csillapítja a stressz okozta idegességet, enyhíti a görcsöket, mérsékli a fájdalmat.
Borágó (Borago officinalis) magolaj
Jól alkalmazható atipusos ekcéma, allergia, herpesz és akne kezelésében.
Támogatja a a felső légúti gyulladások gyógyulását. Előnyösen befolyásolja a
hormonrendszer működését, mérsékli a változókorban jelentkező, kellemetlen
tüneteket. Erősíti a szervezetet, ösztönzi az immunrendszer működését, csillapítja
a stressz káros hatásait.
Szőlőmag kivonat (Vitis vinifera)
A szőlőmag kivonat antioxidáns hatású, csökkenti a szív- és érrendszeri
betegségek kialakulásának kockázatát, javítja a szervek vérellátását. Támogatja
a kollagén szintézisét, így lassítja a ráncok kialakulását.
Orvosi macskagyökér (Valeriana officinalis)
Jelentős mértékben nyugtatja az idegrendszert, csillapítja a fájdalmat és a
görcsöket. Jótékonyan hat álmatlanságban, idegi eredetű kimerültség, felfúvódás
és gyomorpanaszok esetén.
Bioinformációk
A bioinformációk olyan rezgések, amelyek rendkívül hasonlatosak a vegetatív
idegrendszert, valamint a belső szervek működését szabályozó, agykéreg
alatti központok irányító frekvenciáihoz. A bioinformációk működésbe lépése
megzavarja a negatív információk hatását, és elindul a visszaható regeneráló
folyamat.
Javasolt adagolás: naponta 1-3x1 kapszula.
A készítmény használata 3 éves kor alatt nem ajánlott!
Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet!
A termék kisgyermekek elől elzárva tartandó!
Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!
Ajánlott a Peralgin megelőző célú használata, de alkalmazható akut esetekben
is. Teljes mértékben természetes készítmény, mellékhatásai nincsenek.
Felhasználható a doboz alján jelzett időpontig (nap/hó/év).
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