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FOHOW balsam energetyczny 50 ml
 

Cena: 214,90 PLN

Opis słownikowy

Producent FOHOW

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaFOHOW balsam energetyczny 50 mlOdpowiedni dla następujących kategorii osób:które cierpią z powodu wysokiej
aktywności fizyczną, prowadzą siedzący lub nieaktywny trybem życia (brak aktywności fizycznej), nadmiernym korzystaniem z urządzeń
elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów itp) oraz z różnymi urazami lub przewlekłymi stanamDziałanieEnergetyczny balsam
Fohow – to rezultat prac prowadzonych w Instytucie Naukowo Badawczym Fohow przez wybitnego eksperta Tradycyjnej Chińskiej
Medycyny profesora Tan Youzhi i znanego specjalisty w dziedzinie współczesnych technologii ekstrahowania składników leczniczych
Tradycyjnej Medycyny Chińskiej profesora Zhang Jiahen, .Balsam oddziałuje na energetyczne kanały organizmu, idealnie łączy w sobie
tradycyjne teorie medycyny chińskiej i nowoczesne technologie kwantowe.W balsamie energetycznym Fohow zastosowano unikatową
recepturę, opracowaną przez profesora Tan Youzhi, która łączy w sobie takie cenne składniki medycyny chińskiej jak: resweratrol,
eleuterokok kolczasty – żeńszeń syberyjski, eukomia wiązowata, dzięgiel chiński, cynamonowiec wonny, kurkuma i inne.Resweratrol
posiada właściwości przeciwzapalne przewyższające aspirynę aż 60 razy, działanie przeciwutleniające.Ekstrakt z kory sosny francuskiej
(pyknogenol) to najsilniejszy naturalny przeciwutleniacz, jest 50 razy bardziej skuteczny niż wit. C i 20 razy bardziej skuteczny niż
witamina E. Najpopularniejszy produkt zdrowotny spowalniający proces starzenia w Europie i Stanach Zjednoczonych.Ligusticum
Szechuan - aktywuje krążenie krwi, łagodzi bóle reumatyczne.Cynamonowiec wonny - Chiński cynamon -ogrzewa nerki, wzmacnia
energię Yang.Eucommia - wyciągi i nalewkę z kory stosuje się we wczesnych stadiach choroby nadciśnieniowej natomiast ekstrakt z
kory i gałązek stosowany jest jako środek wzmacniający i moczopędny oraz obniżający ciśnienie krwi.Kurkuma -aktywuje krążenie krwi,
otwiera meridiany, łagodzi ból, wspomaga krążenie energii Qi.Piołun jego działanie rozprasza zimno i eliminuje nadmiar wilgoci, działa
znieczulająco i antybakteryjnie, łagodzi także swędzenie.Energetyczny balsam Fohow oczyszcza kanały energetyczne,zawarte w nim
składniki wspomagają poprawę krążenia krwi oraz wyprowadzanie z organizmu toksyn i patogenicznego czynnika „wilgoci”. Wspiera
poprawę oporności i zwiększa energię organizmu, sprzyja regeneracji zdrowia i żeńskiej siły.Energetyczny balsam Fohow zmniejsza
uczucie bólu, pomaga wyeliminować stany zapalne a także zapobiegać ich rozwojowi, wspomaga odbudowę uszkodzonych tkanek,
pomaga pozbyć się nadwagi, ma działanie kosmetyczne i spowalnia proces starzenia.Cechy balsamu:1. Bezpieczeństwo stosowania.2.
Brak efektu ubocznego.3. Szybkie rezultaty.4. Bezwonny, nie pozostawia śladów na ubraniach.5. Wygodne opakowanie.6. Wpływ na
przyczynę dolegliwości: problem ustępuje wraz z bólem, silny efekt po pierwszym zastosowaniu.7. Balsam powinien być w każdym
domu, jest odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych, idealny środek dla całej rodziny!Sposób użyciaNależy nałożyć niewielką ilość
balsamu energetycznego FOHOW na obszar objęty problemem lub obszar BAP, po 10-30 sekundach poczujecie Państwo efekt
rozgrzewający, aktywne składniki balsamu penetrują skórę. Uczucia te wskazują na wpływ składników w obszarze problemowym.
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Podczas rozgrzewania, pory skóry rozszerzają się i mikromolekularne składniki ekstrahowane za pomocą technologii kwantowych
szybko przenikają przez skórę i ujawniają swoje właściwości prozdrowotne.Badania wykazały, że przy każdym podwyższeniu
temperatury komórki o 1 stopień, współczynnik absorpcji składników leczniczych wzrasta kilkukrotnie. Składniki lecznicze za
pośrednictwem BAT są dystrybuowane do tkanek i komórek znajdujących się w pobliżu. Wnikają w skórę, docierają do mięśni i tkanek
kostnych i wpływają na eliminację dolegliwości.Przy chorobach kręgosłupa szyjnego, barkowego łopatki, bólów w dolnej części pleców -
nałożyć niewielką ilość balsamu, a następnie owinąć folią to miejsce przez 30 minut. To usunie ból, a przy dłuższym użyciu pozbędziesz
się dolegliwości.Przy bolesnym miesiączkowanu, zaburzeniach miesiączkowania, wykonaj te same wytyczne - balsam pomoże pozbyć
się bólu, a długotrwałe stosowanie przyczyni się do normalizacji cyklu miesiączkowego.W czasie przeziębienia wystarczy zastosować
niewielką ilość balsamu energetycznego FOHOW (1-2 gr.) na obszar punktów Da-Zhuy, Feng-chi i Feng-fu. Następnie owinąć obszar folią
spożywczą na 30minut. Pozwoli to na natychmiastowe złagodzenie objawów przeziębienia.
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