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Para Farm 90 kaps. kaps. 90 kaps.
 

Cena: 48,95 PLN

Opis słownikowy

Postać kaps.

Producent Invent Farm Sp. z o.o.

Opis produktu
 

PARA-FARM

Pasożyty czyli robaki obłe i płaskie, grzyby i bakterie występują w każdym ludzkim organizmie.
W chwili, gdy ich populacja powiększa się i zagraża funkcjonowaniu żywiciela, dochodzi do
zaburzenia równowagi organizmu i pojawia się szereg niespecyficznych czynników:

kaszel, zwłaszcza podczas snu
podkrążone oczy, rozszerzone źrenice
wypaczony apetyt lub jego brak
bóle brzucha
problemy z trawieniem
brak kontroli nad wagą ciała
białe cienie, smugi na dziąsłach
zmiany skórne, zwłaszcza w okolicy ust, oczu, czoła, pleców, zwiększająca się ilość znamion

na skórze

obniżona odporność organizmu, bóle głowy, mięśni i stawów
zmęczenie, złe samopoczucie
świąd skóry, wypadanie włosów
nerwowość, zwiększona aktywność ruchowa

Badania naukowe wykazują, że:

ziele piołunu i szałwii stwarzają niekorzystne warunki do rozwoju pasożytów,
korzeń omanu i prawoślazu wspomagają wytwarzanie lepkich wydzielin przewodu pokarmowego
macierzanka i koper włoski wspomagają funkcjonowanie przewodu pokarmowego
ziele tymianku sprzyja odporności organizmu.
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PARA-FARM

stwarza niekorzystne warunki do rozwoju pasożytów, bakterii i grzybów
wspomaga trawienie
wzmacnia układ pokarmowy i mmunologiczny
oczyszcza organizm
przywraca prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego.

KAPSUŁKI
Preparat w kapsułkach został wzbogacony o dodatkowe składniki takie jak: imbir, nasiona dyni, ziele tymianku, lisć oliwki, cebule
czosnku, owoc kolendry, które stwarzają niekorzystne warunki dla rozwoju pasożytów jak i ich form przetrwalnikowych, hamują
namnażanie bakterii i grzybów, wzmacniają układ pokarmowy i odpornościowy oraz wspomagają trawienie.

Dawkowanie: doustnie 3 razy dziennie po 1 kapsułce przed posiłkiem.

Skład: kłącze imbiru 150mg, nasiona dyni 120mg, ziele tymianku 90mg, liść oliwki 90mg, cebule czosnku 75mg, owoc kolendry 75mg,
owoc kopru włoskiego 75mg, ziele macierzanki piaskowej 45mg, korzeń prawoślazu 15mg, liść szałwi 1,6mg, ziele bylicy piołun 0,1mg,
dwutlenek krzemu- substancja przeciwzbrylająca.
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