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CZYSTEK 100 g ERBAFARM
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent ERBAFARM

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

OpisCZYSTEK 100g ERBAFARMcharakteryzuje się wysoką zawartością polifenoli, bardzo silnych przeciwutleniaczy. Są to substancje,
które mają właściwości antyoksydacyjne, tzn. neutralizują wolne rodniki, które mogą przyczynić się do powstania wielu chorób, w tym
nowotworowych. Czystek a dokładniej jego składniki hamują powstawanie i rozwój stanów zapalnych w organizmie,  wzmacniają cały
organizm, dodają energii, chronią naczynia krwionośne i hamują wzrost "złego" cholesterolu LDL, zapobiegając tworzeniu się blaszek
miażdżycowych, obniżają poziom glukozy we krwi,  wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego, hamują rozwój drobnoustrojów,
grzybów(np.Candida Albicans), bakterii(np.Helicobakter pylori) i wirusów(np.wirusy jelitowe, opryszczka), działają antyalergicznie,
hamują uwalnianie histaminy.Czystek usuwa z naszego organizmu metale ciężkie oraz substancje szkodliwe pochodzące z żywności.
Olejki eteryczne zawarte w czystku hamują wzrost bakterii odpowiedzialnych  za rozwój Boreliozy. Potwierdzono badaniami jego
właściwości przeciwzapalnie i przeciwbólowe. Poprawia kondycję flory bakteryjnej.Osoby z infekcjami spowodowanymi przez wirusa
gronkowca złocistego, półpaśca, opryszczki itd. Powinny przetestować to zioło. Czystek pomoże również przy łupieżu, łuszczycy,
trądziku, egzemie, nawracających infekcjach zatok i innych chorobach, które powstają na wskutek przerostu grzybów bakterii i wirusów
w organizmie. Oczyszcza krew i przywraca jej prawidłowe ph. Sprawdzi się również jako płukanka do jamy ustnej przy stanach
zapalnych i bólu gardła, również do obmywania cery trądzikowej. Czystek nie zawiera substancji psychoaktywnych jest więc bezpieczny
dla dzieci.Stosowanie czystka: 1-2 łyżeczki liści czystka zaparzyć  gorącą wodą, około 250ml,  parzyć pod przykryciem około 10 min.
Można dodać sok z malin, miód lub cytrynę. Pić 2-3 razy dziennie. Przeciwwskazania do stosowania wyciągów i naparów z czystka.Przy
stosowaniu leków na krzepliwość krwi, w chorobach psychicznych podczas chemioterapii oraz w ciąży należy skonsultować
suplementację czystka z lekarzem.Można go stosować w każdym wieku, bezpieczne jest stosowanie delikatnego naparu z czystka
nawet u 12 miesięcznych dzieci  oraz matek karmiących.  Produkt pakowany w przezroczysty doypack z certyfikatem spożywczym, ze
struną. Opakowanie jest wygodne w użyciu a produkty zachowują długo świeżość.
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