Tintahal (szépia) csontját, hidralizált
kollagént, halolajat, nagy csalánt,
csipkerózsát, szójaolajat, mangánt
és méhviaszt tartalmazó,
bioinformációs készítmény.
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Tintahal (szépia) csontját, hidralizált kollagént, halolajat, nagy csalánt, csipkerózsát, szójaolajat, mangánt
és méhviaszt tartalmazó, bioinformációs készítmény.
Használata:
Az említett természetes anyagok egyedülálló kombinációja elsősorban
ízületi megbetegedések (arthrosis – kopásos jellegű ízületi betegség,
arthritis – ízületi gyulladás), reuma és köszvény esetén érezteti jótékony
hatását. Csillapítja az ízületekben jelentkező hasogató érzést és a fájdalmat, mivel védi az ízületi porcokat, és segíti azok regenerálódását.
Elősegíti továbbá a csontnövekedést is, támogatja a csontok megfelelő
ásványianyag-ellátását, ezáltal a növekedési szakaszban jótékonyan befolyásolja a csont anyagának képződését, illetve idősebb korban lassítja a
csontritkulást. Használatával megelőzhető a csontlágyulás (osteomalacia)
és a csontritkulás (osteoporosis) kialakulása.
Összetevői javítják a haj és a köröm minőségét, rugalmasabbá teszik a
bőrt. A fogyasztók visszajelzései szerint kiváló fogszuvasodás esetén is.
Javasoljuk fogyasztani:
• ízületi vagy gerincfájdalom esetén
• az ízületek túlzott megterhelése miatt (sport, nehéz fizikai munka)
• a növekedés ideje alatt
• idősebb korban a csontanyag ritkulásának lassítása céljából
• a körmök töredezése, hajhullás és a bőr minőségének romlása 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.
A bioinformációk jelenléte az Energy készítményeiben rendkívül jelentős
– ezzel magyarázható, hogy a fogyasztók visszajelzései szerint más, hasonló jellegű készítményekkel összehasonlítva az Energy termékei nagyobb
hatékonyságról tettek tanúbizonyságot.
Javasolt adagolás: 3x1 kapszula naponta, étkezés után.
Hűvös (10-25 °C közötti), sötét helyen tartandó.
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!
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