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Energy, Annona (Graviola) - na nerwicę, zapobieganie
nowotworom, krople 30ml
 

Cena: 95,00 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

Annona jest to ekstrakt z owoców Flaszowca miękkociernistego #℣佐⌡⌀䜀爀愀瘀椀漀氀愀⌡⍃倣℣. Annona muricata, znana również jako graviola. Jej domem
jest peruwiański region Amazonii, w szczególności tropikalne regiony Peru. Wciąż zielone drzewo o niższym wzroście charakteryzuje się
pół-chude liście i pyszne owoce, znane jako guanabana. Pod powierzchnią ma konsystencję słodko-kwaśnej śmietany, która przypomina
połączenie truskawek i bananów. Podczas gdy w miejscach naturalnego występowania owoce są mile widziane, zwykle nie występują w
Europie.

Działanie

efektywnie wspomaga organizm w walce z infekcjami
działa uspokajająco i przeciwskurczowo;
polecana dla osób z wysokim ciśnieniem krwi
jako terapia wspomagająca w trakcie chorób onkologicznych
wykazuje działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwpasożytnicze
stosowana w lekkich stanach depresji, stresie i zaburzeniach nerwowych (neurastenia)
ma korzystny wpływ na cukrzycę
przeciwreumatycznie
wspomaga pracę wątroby

Ze względu na swoje właściwości polecany jest do stosowania w cyklach nie przekraczających 30 dni. Powtarzanie go zaleca się
maksymalnie 2 – 3 x w roku
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Skład

Annona muricata (Flaszowiec miękkociernisty) ekstrakt z owoców 90%.

Składniki

koncentrat z owocu rośliny Annona muricata #℣佐⌡⌀䘀氀愀猀稀漀眀椀攀挀 洀椁ᤀ欀欀漀挀椀攀爀渀椀猀琀礀⌡⍃倣℣ 90%, woda, substancja zagęszczająca: celuloza, guma
ksantanowa; ekstrakt z grejpfruta 0,22%, substancja konserwująca: sorbinian potasu

Dawkowanie

2-7 kropli 1-3 razy dziennie #℣佐⌡⌀㜀 欀爀漀瀀氀椀 㴀 　Ⰰ㌀㔀 洀氀⌡⍃倣℣. Preparat jest odpowiedni do stosowania w cyklach nieprzekraczających 30 dni. Zaleca się
powtarzanie ich najwyżej 2-3 razy w roku. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki.

W celu wspomagania detoksykacji organizmu konieczne jest zwiększenie spożycia płynów!

Ważne wskazówki

Przed użyciem wstrząsnąć. Nie stosować u dzieci do 3 roku życia! Stosowanie preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią, należy
skonsultować z lekarzem. Stosować przez trzy tygodnie; po tym okresie należy zrobić siedem dni przerwy. Zaleca się zwiększenie
przyjmowania płynów. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia! Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut zróżnicowanej diety.
Zużyć do 3 miesięcy od otwarcia. Przechowywać w miejscu suchym i chłodnym w temperaturze 10-25 °C, chronić przed mrozem. 
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci! 
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