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Energy, Drags Imun - Smocza krew - przeciwwirusowa,
podnosi odporność organizmu, 30 ml
 

Cena: 92,00 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

100% wyciąg z żywicy amazońskiego drzewa Croton Lechleri #℣佐⌡⌀戀攀稀 搀漀搀愀琀欀眀 欀漀渀猀攀爀眀甀樁Ԁ挀礀挀栀⌡⍃倣℣, popularnie zwany Smocza Krew –
Sandre de drago nie tylko ze względu na kolor, ale także szerokie spektrum działania na organizm.

Działanie

antystresowe, tonizujące, antybakteryjne, antywirusowe, przeciwgrzybicze, antyoksydacyjne i hemostatyczne;
wspomaga regenerację, poprawia właściwości immunologiczne;
hamuje wzrost grampozytywnych bakterii i grzybów skórnych;
aktywnie działa na wirusy Sindbis, Cytomegalovirus i Escherichia coli oraz szczepy oddechowych wirusów komórkowych (RSV)
typu A i B, wirus grypy A (FLU-A) i wirusy parainfluenzy (PIV);
aktywnie działa również na wirus Herpes simplex (HSV);
przyspiesza gojenie ran, tkanki i skóry, aftów, wrzodów i stanów zapalnych, szczególnie jamy ustnej, przełyku, krtani;
aktywizuje szpik kostny, korzystnie wpływa na regenerację krwi;
poprawia działanie płuc i serca, jakość kości i stawów;
chroni genetyczną informację komórek przed uszkodzeniem;

Wskazania

infekcje oddechowe, grypowe i stany gorączkowe;
malaria, wirusowe zapalene wątroby typu A i B oraz zaburzenia spowodowanych retrowirusami, cytomegalowirusami;
anemia, leukemia;
artretyzm;
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problemy z kręgosłupem szyjnym i piersiowym;
parodontoza, krwawienie dziąseł, podwyższona próchnica zębów, jak i ich usunięcie;
jako uzupełnienie terapii osób HIV pozytywnych;

 Przeciwwskazania

nie stwierdzono

Środki ostrożności

 nie przekraczać zalecanej dawki

Ciąża i okres karmienia piersią

nie stosować

Działania niepożądane

nie stwierdzono

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

brak przeciwwskazań

Dawkowanie

maksymalnie 10 kropli 1 – 3x dziennie. W przypadku pominięcia dawki nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki

 Uwagi dotyczące stosowania preparatu

suplement diety
popijamy wodą
po trzech tygodniach stosowania następuje 1 tygodniowa przerwa
aby wesprzeć detoksykację organizmu podnosimy spożywanie płynów
przed użyciem wstrząsnąć

Przechowywanie

przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 10 –25 st. C

Skład

100% wyciąg Croton Lechleri
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