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B&M Nanoparasit płyn 50 ml BOTAMED
 

Cena: 115,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać płyn

Producent BOTANICAL & MEDICINAL RESEARCH SP. Z
O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościKrople na odrobaczenie dla ludzi.Jedyny preparat na pasożyty w układzie pokarmowym i układzie nerwowym!!!Zwiększona
biodostępność!!! -formuła liposomalnaJeśli szukasz szybkiego, bezpiecznego i skutecznego sposobu na pozbycie się pasożytów z
organizmu, to jest to produkt dla Ciebie.B&M Nanoparasit jest złożoną liposomalną formułą ziołową przeznaczoną do kompleksowego
wsparcia procesu eliminowania pasożytów układu pokarmowego oraz nerwowego.Wyjątkowe działania Nanoparasitiu na
pasożytyNanoparasit na pasożyty w układzie trawiennymWiększość dostępnych na rynku protokołów ziołowych dedykowanych jest do
walki z pasożytami układu pokarmowego.To jedyna na rynku formuła ziołowa, dedykowana dla osób z problemami
pasożytniczymiukładu pokarmowegoukładu nerwowego

Ponad to dzięki użyciu w produkcji technologii liposomalnej, związki aktywne wchłaniają się znacznie szybciej i działają efektywniej.

Infekcje pasożytnicze Ośrodkowego Układu Nerwowego występują znacznie częściej niż do tej pory sądzono.Większość z tych infekcji
ma przebieg bezobjawowy lub skąpo objawowy dlatego może przez lata rozwijać się niemal niezauważalnie i przyczyniać się z biegiem
czasu do powstawania poważnych chorób neurologicznych.Oczyszczanie organizmu z pasożytów możesz rozpocząć w domu
sprawdzoną formułą, która jest bezpieczna i skuteczna.Korzyści z stosowania100% naturalny składLiposomalna formuła(wysoka
biodostępność)Skuteczne odrobaczanie układu pokarmowegoSkuteczne odrobaczanie układu nerwowegoDetoksykację
organizmuPoprawia pracę układu odpornościowegowspomaga układ moczowy(optymalizuje pracę nadnerczy)Zalecane spożycie2 razy
dziennie po max. 0,75 ml (15 kropli), spożywać z niewielką ilością wody, co najmniej 15 minut przed posiłkiem.Przed odmierzeniem porcji
wstrząsnąć butelką.Zaleca się rozpoczynać suplementację preparatami liposomalnymi od dawek minimalnych tj. 0,1 ml – 0,25 ml (2-5
kropli), stopniowo dochodząc do dawek maksymalnych podanych na etykiecie.StosowanieNie krócej jak 2-4 miesiące w przypadku
prowadzenia terapii eliminującej pasożyty układu pokarmowegoNie krócej niż 4-6 miesięcy w przypadku prowadzenia terapii mającej na
celu eliminację pasożytów układu nerwowego.WażneNależy uwzględnić takie elementy jak płeć, wiek, masę ciała, ogólny stan zdrowia,
wrażliwość na składniki preparatu.Preparat można spożywać również po posiłku, szczególnie pierwszą, ranną dawkę.SkładnikiSkładniki
aktywne Zawartość w dziennej porcji(1,5 ml-30 kropli)Ekstrakt z cytryńca chińskiego (Schisandra chinensis), 0,015 mlEkstrakt z orzecha
czarnego (Juglans nigra) 0,015 mlEkstrakt z mimozy wstydliwej (Mimosa pudica) 0,015 mlOlej z czarnuszki (Nigella sativa) 0,008
mlOlejek fenkułowy (Foeniculum vulgare) 0,005 mlOlejek ajowan (Trachyspermum ammi) 0,003 mlOlejek goździkowy (Syzygium
aromaticum) 0,003 mlOlejek eukaliptusowy (Eucalyptus globulus) 0,003 mlOlejek z eukaliptusa cytrynowego (Eucalyptus citradora)
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0,002 mlOlejek z pieprzu kubeba (Piper cubeba) 0,002 mlOlejek kajeptowy 0,002 mlProducentBotanical i Medicinal Research
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