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Energy, Korolen - na poprawę układu krążenia, na obrzęki,
krople 30ml
 

Cena: 89,90 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

Działanie

wspomaga ukrwienie serca; zwiększa elastyczność i trwałość ścian naczyniowych;
uspokaja i chroni centralny układ nerwowy; idealny w przypadku złego samopoczucia, stanów niepokoju, bezsenności; ułatwia
koncentrację; regeneruje tkankę nerwową;
zatrzymuje różnego typu krwawienia;
przeciwgrzybicze, przeciwzapalne, dezynfekujące, detoksykujące, bakteriostatyczne, rozkurczowo, moczopędnie, napotnie,
żółciopędnie, uspokajająco, przeciwdepresyjnie;
obniża ciśnienie krwi i poziom cholesterolu ;
zmniejsza obrzęki;
usprawnia osadzanie się wapnia w kościach; 
jest źródłem bioflawonoidów;

Wskazania

profilaktyka zaburzeń pracy serca;
arterioskleroza;
wysoki poziom cholesterolu; 
zaburzenia centralnego układu nerwowego;
zaburzenia ukrwienia obwodowego;
niedobór białych i czerwonych krwinek;
detoksykacja i regeneracja komórek przy problemach onkologicznych;

Środki ostrożności

u chorych z nadciśnieniem konieczna kontrola ciśnienia tętniczego;

Dawkowanie
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dzieci:

od 3 lat – 2 krople dziennie,
od 12 lat – 7 kropli dziennie;

dorośli: 2-7 kropli 1 do 3 razy dziennie. W przypadku pominięcia dawki nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki;

Ważne wskazówki

suplement diety; 
przyjmować pół godziny przed lub po posiłku;
można rozcieńczyć wodą;
po trzech tygodniach stosowania konieczna jest tygodniowa przerwa;
w przypadku stanów przewlekłych zaleca się stosować ilości minimalne;
w przypadku ostrych infekcji należy stosować ilości maksymalne;
pogorszenie stanu zdrowia #℣佐⌡⌀琀稀眀⸀ 爀攀眀攀爀猀⌡⍃倣℣ jest naturalnym, pozytywnym, zwrotnym procesem regeneracji; gdy wystąpi rewers
należy zwiększyć ilość przyjmowanych płynów równocześnie zmniejszyć stosowane ilości preparatu- utrzymywać te porcje do
momentu poprawy, a następnie stopniowo zwiększać ilości;
2 krople dziennie są dawką profilaktyczną, 7 kropli to dawka regeneracyjna;
przed użyciem dokładnie wstrząsnąć;
zwiększyć ilość przyjmowanych płynów;
polecamy połączenie z kremem Ruticelit (firmy Energy);
odpowiedni dla diabetyków;

Skład

ekstrakt ziołowy #℣佐⌡⌀䠀礀瀀攀爀椀挀甀洀 瀀攀爀昀漀爀愀琀甀洀Ⰰ 䜀椀渀最欀漀 戀椀氀漀戀愀Ⰰ 吀愀戀攀戀甀椀愀 椀洀瀀攀琀椀最椀渀漀猀愀Ⰰ 䄀攀猀挀甀氀甀洀 栀椀瀀瀀漀挀愀猀琀愀渀甀洀Ⰰ 匀愀渀最甀椀猀漀爀戀愀 漀昀昀椀挀椀渀愀氀椀猀Ⰰ 嘀椀漀氀愀
tricolor, Medicago sativa, Echinops sphaerocephalus, Centauera cyanus, Menyanthes trifoliata, Lavendula officinalis, Qercus robur,
Allium sativum, Carum carvi, Vaccinium vitis-idaea, Anethum graveolens, Zingiber officinale#℣䍐⌡⌀Ⰰ 猀漀爀戀椀琀†ጀ 嬀爀漀搀攀欀 猁䈀漀搀稁Ԁ挀礀Ⰰ 挀攀氀甀氀漀稀愀
mikrokrystaliczna – zagęszczacz, woda, guma ksantanowa – zagęszczacz, ekstrakt z nasion grejpfruta – konserwant, sorbinian potasu
– konserwant, mieszanka olejków 0,12%.
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