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AUROSPIRUL NEEM 100 kapsułek
 

Cena: 49,29 PLN

Opis słownikowy

Producent AUROSPIRUL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościAzadirachta indica, znane powszechnie jako neem, jest jednym z najpopularniejszych i zarazem najskuteczniejszych ziół
używanych w medycynie ajurwedyjskiej. Już pierwsze sanskryckie teksty medyczne odnoszą się do leczniczych właściwości owoców,
nasion, liści, korzeni i kory drzewa neem oraz oleju z jego nasion. Często nazywane jest „lokalną apteką”.Stosowane jest zewnętrznie i
wewnętrznie w leczeniu wielu chorób.Neem znacznie wspomaga system odpornościowy organizmu, pomagając tym samym zwalczać
infekcje.Nowoczesne badania potwierdzają, że neem posiada silne właściwości antybakteryjne, antywirusowe, antyseptyczne,
przeciwgrzybicze i przeciwpasożytnicze. Działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo, moczopędnie i owadobójczo.Działanie:zapobiega
chorobom skóry i świądowi, wspomaga gojenie wyprysków i ran,oczyszcza krew z toksyn,wzmacnia włosy, zapobiega łysieniu i siwieniu,
zwalcza łupież,łagodzi przykry zapach potu,uśmierza ból zębów i stany zapalne dziąseł,reguluje poziom cukru we krwi i wspomaga
leczenie cukrzycy,skutecznie usuwa wewnętrzne i zewnętrzne pasożyty, w tym robaki znajdujące się w jelitach.działa przeciwzapalnie,
przeciwgorączkowo, antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo, przeciwpasożytniczo, przywraca właściwe pH żołądka.Neem posiada
właściwości odstraszające insekty, takie jak komary, kleszcze, wszy, itp. Podczas stosowania Neem możemy zauważyć, że nasza krew
przestaje być na nich tak atrakcyjna. Jest skutecznym wsparciem w terapii przeciwko pasożytom.Wskazania:pasożyty, przewlekłe
choroby spowodowane pierwotniakami, bakteriami i grzybem Candida albicans,stany zapalne jelit, wrzody układu pokarmowego, refluks,
choroba Crohna,cukrzyca,zaburzony metabolizm tłuszczów w organizmie,zapalenie dróg moczowych,stany zapalne stawów,stany
zapalne dziąseł,choroby zapalne skóry, wypryski, pokrzywka, trądzik, łupież, swędząca i łuszcząca się skóra głowy.Zalecane
spożycieZalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 2 – 6 kapsułek, w trakcie lub po posiłku.Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Stosować kilka tygodni dla osiągnięcia pożądanego efektu poprawy samopoczucia i zdrowia. Stosowanie
naturalnych preparatów daje stopniowy, ale długotrwały efekt.SkładnikiNeem (Azadirachta indica), celuloza roślinna (kapsułka).Każda
kapsułka zawiera czysty, certyfikowany, organiczny Neem (350 mg).Masa netto: 35 g (100 kapsułek); 100 g (proszek)Kapsułki są w
100% wegańskie.ProducentProducent:Aurospirul,Auroville, Indie.Wyłączny dystrybutor:MOMA AYURVEDAMarcin Skowroński,Os.
Wieniawa 71/8,64-100 Leszno.
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