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TODA HEART OF GOLD KROPLE 60 ML
 

Cena: 198,00 PLN

Opis słownikowy

Postać KROPLE

Opis produktu
 

TODA
HEART OF GOLD FORMULA.

Rewelacyjna formuła nasercowa!!!

Wielokrotnie nagradzana prestiżowymi nagrodami przyznawanymi przez uznanych naukowców
i ekspertów w dziedzinie medycyny sercowo- naczyniowej, schorzeń cukrzycowych i farmakologii.

SKŁADNIKI:

CZOSNEK ZWYCZAJNY:

obniża poziom cholesterolu
normalizuje ciśnienie krwi
hamuje skupianie się płytek krwi
pomaga w walce z infekcjami
wzmacnia układ odpornościowy
normalizuje przemianę materii
zapobiega zmianom miażdżycowym w naczyniach krwionośnych

GŁÓG:

związki czynne głogu działają rozkurczowo na naczynia krwionośne (zwłaszcza wieńcowe),

umożliwiając właściwe dotlenienie tkanek
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poprawiają wydolność mięśnia sercowego
regulują rytm serca
korzystnie wpływają na zdolność adaptacyjną organizmu

PAPRYKA OSTRA:

pobudza trawienie i przyspiesza przemianę materii, chroni śluzówkę jelita
umożliwia właściwe dotlenienie tkanek oraz usunięcie szkodliwych metablitów
zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi
obniża ryzyko chorób układu krążenia, w tym zawału serca
normalizuje ciśnienie krwi
wzmacnia pracę serca
poprawia krążenie krwi
obniża poziom cholesterolu

BORÓWKA CZERNICA:

przyspiesza gojenie się ran i zmian zapalnych przewodu pokarmowego
działa przeciwobrzękowo
hamuje skupianie się płytek krwi

ROKITNIK POSPOLITY:

pomaga w leczeniu chorób sercowo-krążeniowych, zaburzeń żołądka, jelit i wątroby oraz przeziębień

TODA pomaga w:

zapobieganiu zawałom i chorobom serca
obniżaniu i normalizalizowaniu ciśnienia krwi
zapobieganiu tworzenia się skrzepów i wylewów krwi
oczyszczaniu naczyń krwionośnych z cholesterolu
zapobieganiu chorobom wieńcowym serca
poprawie kązenia krwi
schorzeniach cukrzycowych
poprawie ogólnego stanu zdrowia przez wzmocnienie układu odpornościowego

TODA

rewelacyjna i jedyna w swoim rodzaju formuła ma wspaniałe działanie, poprawiając radykalnie stan zdrowia, bez skutków
ubocznych
wszystkie składniki są czyste ekologicznie i rosną bez interwencji chemiczno-genetycznej
produkcja odbywa się laboratoryjnie z godnie z przepisami Federalnego Ministerstwa Zdrowia Kanady
od surowców do gotowego produktu, ściśle przestrzegane są wszystkie procedury SOP (Standard Operation Procedure) i GMP
(Good Manufaturing Practices)

Wieloletnie obserwacje i opinie lakarzy stosujących TODA HEART OF GOLD stwierdzają, że preparat jest pomocny w :

stabilizacji ciśnienia krwi, w efekcie poprawa krążenia w narządach najsłabiej ukrwionych z bardzo wyraźnymi objawami
powrotu ich funkcji
ustępowaniu pozostałości po incydentach niedokrwienia mózgu, np zmniejszenie niedowładu kończyn
ustepowaniu bólów dławicowych w przebiegu choroby niedokrwinnej serca z poprawąstanu naczyń potwierdzonych badaniem
koronarograficznym
poprawie krążenia w kończynie przeznaczonej do amputacji (u chorego z wieloletnią cukrzycą) aż do stanu pełnej wydolności
zapobieganiu tworzenia się skrzepów i wylewów krwi.
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