
 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

  

Energy, Cistus Complex - odporność, krople 30ml
 

Cena: 89,90 PLN

Opis słownikowy

Producent Energy

Opis produktu
 

Cistus #℣佐⌡⌀挀稀礀猀琀攀欀⌡⍃倣℣ to dziko rosnąca róża śródziemnomorska. Produkt zawiera wysoko skoncentrowany ekstrakt z gatunku Cistus incanus -
czystek siwy i czystą esencję Cistus ladaniferus - czystek ladanowy tzw. żywica czystkowa - gumożywica.

Wyciąg z Cistus incanus zawiera wiele ważnych substancji, w tym wapń, magnez, cynk i żelazo. Jednak jej korzystny wpływ na ludzi
wynika przede wszystkim z proantocyjanidyn, flawonoidów i polifenoli, które oddziałują ze sobą.

Roślina ma silne działanie przeciwbakteryjne i grzybobójcze. Jest zdolny do praktycznie zwalczania wszelkiego rodzaju infekcji.
Polifenole wytwarzane przez wysokie stężenia niektórych fenoli, zapobiegają wnikaniu wirusów do komórek, co powoduje, że roślina
hamuje wzrost wirusów. Może nawet zapobiegać rozprzestrzenianiu się wysoce agresywnych wirusów. W ten sposób zapewnia
organizmowi skuteczną ochronę chemiczną i fizyczną i może być stosowany nie tylko przeciwko chorobie, ale także w zapobieganiu.
Zalecane jest stosowanie Cistus incanus w leczeniu zapalenia górnych dróg oddechowych - wirusowej lub bakteryjnej lub grzybiczej.
Roślina neutralizuje wolne rodniki i skutecznie selekcjonuje toksyny i wszelkie patogenne substancje z organizmu. Zapobiega osadzaniu
się toksyn, uszkodzeniu tkanek i stanom zapalnym. W praktyce dotyczy to nie tylko toksyn pochodzących z infekcji bakteryjnych
(Chlamydia), ale także chorób wywoływanych przez pasożyty, takich jak świerzb.

Zastosowanie

przede wszystkim skuteczny przeciwko infekcjom wirusowym;
ma również korzystny wpływ na grzyby i chlamydie;
może być stosowany jako uzupełnienie wszelkiego rodzaju zapalenia górnych dróg oddechowych;
pomaga w długotrwałym, powikłaniach lub częstych nawrotach lub leczeniu opornym na leczenie;
zwiększa odporność organizmu;
działa jako naturalny przeciwutleniacz (neutralizuje wolne rodniki);
w przypadku infekcji chroni tkanki przed uszkodzeniami spowodowanymi stanami zapalnymi i toksynami.
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Dawkowanie

Zalecona do spożycia dzienna porcja produktu: 2-7 kropli 1-3x dziennie #℣佐⌡⌀㜀 欀爀漀瀀氀椀㴀 　Ⰰ㌀㔀洀氀⌡⍃倣℣. Stosować przez 3 tygodnie; po tym okresie
należy zrobić 7 dni przerwy. Zaleca się zwiększenie przyjmowania płynów. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia. Przed użyciem wstrząsnąć. Nie stosować u dzieci do 3 roku życia. Stosowanie preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią należy
skonsultować z lekarzem.

Skład

ekstrakt z liści czystka szarego 45 % (Cistus incanus),

ekstrakt z liści czystka ladanowego 45% (Cistus ladanifer),
woda, substancja zagęszczająca: celuloza, guma ksantanowa; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja
konserwująca: sorbinian potasu, olejek Cistus ladanifer 0,1 %.

Przeciwwskazania

nie stwierdzono

Środki ostrożności

nie przekraczać zalecanej dawki

Działania niepożądane

nie stwierdzono

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

brak przeciwwskazań

Uwagi dotyczące stosowania preparatu

- suplement diety; - popijamy wodą; - aby wesprzeć detoksykację organizmu podnosimy spożywanie płynów; - przed użyciem
wstrząsnąć;

Przechowywanie

przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 10 –25 stopni C

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

