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FOHOW GUIFEI BAO perły księżniczki tampony 6 sztuk
 

Cena: 129,99 PLN

Opis słownikowy

Producent FOHOW

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościTampony Perły Księżniczki Guifei Bao nie posiadają odpowiednika na rynku, są unikatowym preparatem Tradycyjnej
Medycyny Chińskiej.Zalety produktu Perły Księżniczki Fohow1. Autodiagnostyka: Stosowanie 1 tamponu Perły Księżniczki Fohow w celu
określenia obecności stanów zapalnych.2. Samoczyszczący: Stosować 1 Perłę Księżniczki Fohow Guifei Bao– w celu oczyszczeniu dróg
rodnych z toksyn i zanieczyszczeń.3. Auto-terapia: tampony "Guifu Bao" wspomagają kurację stanów zapalnych.4. Auto-terapia:
tampony "Guifu Bao" wpływają na poprawę stanu skóry przy problemach takich jak: po słoneczne plamy, po ciążowe, starcze plamy,
brązowe plamy, zbyt sucha skóra bez blasku oraz zmarszczki5. Zapobieganie: co najmniej raz w miesiącu.6. Oczyszczanie: skutecznie
likwiduje nieprzyjemny zapach, a przede wszystkim stany grzybicze, bakteryjne i mieszane nawet oporne na kuracje
farmakologiczne.7.Detoksykacja z pozostałości skrzepów po miesiączce i nagromadzonych toksyn, patologicznej flory grzybiczej i
bakteryjnej, przywracając fizjologiczne funkcje.8. Działanie na tkanki narządu i ich wygląd: nawilżenie, przywrócenie elastyczności,
wygładzenie nierówności, zwiększenie wrażliwości stref intymnych, zmniejsza blizny i uszkodzenia.9. Spowalnia starzenie: Preparat
pobudza wydzielanie prawidłowego śluzu. Pomaga łagodzić dokuczliwą suchość narządów.10. Efekty kosmetyczne: Produkt poprawia i
przywraca normalne funkcje fizjologiczne, usuwa i wybiela plamy pigmentowe, ostrożnie wybiela skórę, dzięki czemu jest jasna i różowa,
redukuje zmarszczki, a zatem dodaje kobiecie osobistego uroku.11. Globulki mają wpływ na przywrócenie prawidłowej owulacji,
przywracają równowagę kwasowo-zasadową środowiska.Sposób użyciaGlobulki Perła Księżniczki Fohow zawierają w opakowaniu 6
pudełeczek, w każdym z nich z nich znajduje się szczelnie zamknięta globulka i 2 foliowe ochraniacze na palec.Jedną globulkę aplikuje
się na 3 dni, po czym stosuje się 2 dni przerwy - i tak przez 1 miesiąc. Po miesiącu dla podtrzymania efektu zdrowia dróg intymnych
stosuje się profilaktycznie jedną globulkę miesięcznie, lub w razie potrzeby jedną globulkę tygodniowo.WażneDo użytku
zewnętrznego.Nie zaleca się stosowania przez kobiety w ciąży i dziewice.Podczas menstruacji oraz w okresie karmienia piersią
przerwać stosowanie.Produkt nie jest lekarstwem.SkładnikiKorzeń rabarbaru, akacja katechu, ekstrakt z nasion Draceny smoczej,
Sophora flavescens, wysuszone dojrzałe owoce selernicy (Cnidium monnieri (L.), palony ałun, modrzewnic chiński (Pseudolarix amabilis),
olszewnik, kamfora borniejska, boraks, korkosz bawierski i inne rzadkie komponenty TMC.ProducentProducent:FOHOW Health Products
Co., Ltd., Chiny245 Long xia road, Dou men district, Zhuhai, Guangdong provinceImporter:Fohow Polska Sp. z.oo.,ul. Kordiana 20,04-451
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