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DARMDETOX (ColonDetox) oczyszczanie Jelit 1 opakowanie
 

Cena: 211,33 PLN

Opis słownikowy

Producent Down Park Coach House

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościDARMDETOX (ColonDetox) oczyszczanie Jelit 1 opakowanie (7 saszetek)Darm detox - ekspert w oczyszczaniu i odtruwaniu
jelit.1 opakowanie = 1 dzień kuracji. Zelecany czas trwania kuracji od 3-12 dni.W przeciwieństwie do innych zabiegów oczyszczania
okrężnicy (jak Colon Therapia, czy lewatywy), które osiągają jedynie część skuteczności - Darm detox działa bezpośrednio na tak zwany
biofilm w jelicie cienkim i grubym. Całe jelito u dorosłego człowieka zawiera co najmniej 6 - 8 metrów. Inne zabiegi oczyszczające jelita
często likwidują także śluzowkę albo ją znacznie uszkadzają, a tym samym zmniejszają tak ważne dla nas warstwy ochronne flory
jelitowej. Patogeny biofilmu składają się ze szkodliwych bakterii, ciężkich metali i innych toksyn środowiskowych. Złe bakterie biofilmu
są utwardzane wapniem, tworząc bardziej nieprzenikalną warstwę. Biofilm powoduje, że zdrowa warstwa śluzowa wysycha, stając się
cienką, a ściany jelit ulegają stanom zapalnym. W związku z tym procesem zapalnym jelit powstaje zespół nieszczelnego jelita, a nasz
organizm zamiast wchłaniać składniki odżywcze przez ściany jelit, wchłania toksyny. A to oznacza, że tworzenie się biofilmu stanowi
podstawę dla rozwoju zespołu nieszczelnego jelita. Powstanie zespołu nieszczelnego jelita jest z kolei przyczyną nadwrażliwości na
produkty żywnościowe i powodem wielu alergii, jak również zwiększonego toksycznego obciążenia w całym organizmie. To pokazuje
ogromne znaczenie w usuwaniu niebezpiecznego biofilmu. Biofilm w jelitach tworzy stany zapalne jelit - zapalenie jelita cienkiego oraz
zapalenie jelita grubego – co może mieć następstwa związane z zapaleniem przewlekłym i ostrym np. płuc, oskrzeli, trzustki, skóry i
dziąseł.Darm detox nie zawiera żadnych składników naruszających ściany jelit.Istnieje bardzo dużo środków i produktów, które
pomagają nam w oczyszczaniu organizmu, jednakże rozpuszczają także zdrową śluzówkę jelit, co jest bardzo szkodliwe dla naszego
zdrowia. Darm detox nie zawiera żadnych składników, które uszkadzają ściany jelit. Ma on właściwości nawilżające, co pozwala na
przywrócenie podstawowych - zdrowych - funkcji naszym organom.Usuń biofilm bez dotykania czy uszkadzania zdrowej błony
śluzowej!Doskonały efekt działania - Darm detox oparty jest na fermentacji włókien kory drzewa palmowego. Włókna te są w stanie
przenikać do twardego biofilmu bez uszkodzenia go. Penetrujące włókna sproszkowanej okry wnikają do biofilmu i pęcznieją w nim.
Mąka z okry może wchłonąć sto razy więcej wody niż jej własny ciężar, przez co doskonale nawadnia biofilm wodą. Zalecane jest,
aby korzystać z wysokoenergetycznej i aktywowanej wody np. używając dobrych filtrów do wody. W ten sposób nawodniony biofilm
może swobodnie wyślizgnąć się z organizmu i zostać naturalnie wydalonym. Zdrowe i żywotne ściany jelit mogą następnie w pełni
odzyskać zdolności przyjmowania składników odżywczych pochodzących z codziennych posiłków, jak również minerałów i
suplementów diety.Usuniecie biofilmu doda organizmowi witalności i wigoru, pozwoli również na doskonałe wchłanianie się wszystkich
składników odżywczych.Więcej o diecie Darm detox:Darm detox to produkt unikalny w skali światowej. Powodem tego jest
fermentowana kora drzewa palmowego jako składnika aktywnego. Fermentacja tej kory jest procesem bardzo żmudnym, ale bardzo
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istotnym dla efektu stosowania tego produktu.Zalecane spożycieDarm detox - dieta stosowana jest 3, 6 lub 12 dni. Jedno opakowanie
dzienne jest wystarczające na 7 posiłków w formie 7 Shake'ów. Zawartość torebki miesza się z wodą, dzięki czemu produkt jest łatwy do
przyjmowania. Zaleca się pić co najmniej 1,5 -2 litrów wody dziennie. Dieta ta jest bardzo wygodna w użyciu! Shake'i zawierają wszystkie
niezbędne składniki odżywcze i dają poczucie sytości, nie odczuwamy zatem głodu.Aby osiągnąć zadowalający rezultat oczyszczania
jelit przed rozpoczęciem diety – kuracji, należy zmniejszyć spożycie żywności, aby jelita mogły odpocząć. W trakcie diety należy
ograniczyć się tylko do picia Shake'ów i wody, powstrzymać się od dodatkowych posiłków. Produkt zapobiega uczuciu głodu, zawiera
wszystkie niezbędne składniki odżywcze i witaminy, dodaje także energii.Przygotowanie:Aby przygotować się do diety należy 2 dni przed
kuracją zmniejszyć porcje przyjmowanych pokarmów, jest to niezbędne by organizm mógł przyzwyczaić się do nowej sytuacji. W tych 2
dniach najlepiej całkowicie zrezygnować z cukru, kawy i alkoholu oraz wypić dużą ilość wody.Redukcja pokarmu dzień 1: przyjmować
tylko połowę zwykłej ilości jedzenia.Redukcja pokarmu dzień 2: należy jeść lekkostrawne potrawy. Korzystnie jest jeść tylko owoce,
jogurt, zupę lub koktajle w ograniczonych ilościach.Dieta Darm detox:Po takim przygotowaniu można rozpocząć dietę. Shake zawiera
wszystko, czego potrzeba w diecie uzdrawiającej. Zawartość jednego pudełka składa się z siedmiu saszetek. Zawartość saszetki należy
rozpuścić w wodzie, wymieszać i natychmiast wypić. Jeśli pozostawi się produkt zmieszany z wodą, natychmiast gęstnieje tak, że nie
można go wypić.Masa netto 103 g.Sposób użycia:Aufwach-Shake (Po przebudzeniu): do 300 ml wody należy dodać zawartość torebki i
wstrząsnąć, wypić.Mahlzeit-Shake (Śniadanie) - około pół godziny po wake-shake'u: do 400 ml należy dodać zawartość torebki i
potrząsnąć 3x. Natychmiast wypić.Snack (2. śniadanie): do 300 ml wody należy dodać zawartość torebki i wstrząsnąć, wypić.Mahlzeit-
Shake (Obiad): do 400 ml należy dodać zawartość torebki i potrząsnąć 3x. Natychmiast wypić.Snack (Podwieczorek) - między obiadem,
a kolacją: 300 ml wody, a następnie dodać zawartość torebki i wstrząsnąć, wypić.Mahlzeit-Shake (Kolacja): do 400 ml należy dodać
zawartość torebki i potrząsnąć 3x. Natychmiast wypić.Nacht-Shake (Przed snem): do 300 ml wody należy dodać zawartość torebki i
wstrząsnąć, wypić.Podczas przyrządzania koktajlu nie powinno się używać metalowej łyżki. Można użyć zimnej lub letniej wody i
natychmiast wypić po wymieszaniu. Pić 2 litry wody dziennie. Podczas procesu oczyszczania unikać kawy i alkoholu.WażneDarm detox
zawiera wszystkie potrzebne składniki odżywcze, dzięki czemu podczaskuracji z nie będziesz cierpieć z powodu głodu, będziesz
natomiast pełen siły i wigoru.SkładnikiWłóknoSfermentowane włókna kory tej palmy mają tę właściwość, że są w stanie wniknąć w głąb
rdzenia gromadzonego się osadu - biofilmu. Jest to konieczne, ponieważ osad przylega do śluzówki jelit i nie może być usunięty za
pomocą innych środków. Włókna wnikają wgłąb osadu i nawilżają go od wewnątrz. Nawilżona warstwa śluzu, pełnego toksyn i złogów
kałowych, odkleja się z łatwością i spływa w dół, bez wysiłku, skurczów oraz bólu.OkraOkra zawiera również składnik, który nawilża
warstwę śluzową i przywraca optymalne funkcjonowanie jelit. Jest to konieczne, ponieważ warstwa śluzu przez lata wysuszyła się i
została znacznie uszkodzona.Zamiennik posiłkuPonadto produkt jest także zamiennikiem posiłku, co jest konieczne, by podczas
detoksykacji doprowadzć jelita do odpoczynku. Tylko wtedy można uwolnić jelita z toksyn! Dieta się nie powiedzie, gdy podczas
oczyszczania jelita będą zmuszone do pracy, w celu strawienia pokarmu.ProducentDystrybutor:Zeolit-Active - produkty naturalne -
kontrolowana jakość43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Powstańców Śl. 34
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