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FOHOW LINCHZHI KAPSUŁKI MÓZGOWE 24 sztuki po 0,3 g
 

Cena: 98,00 PLN

Opis słownikowy

Producent FOHOW

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościFOHOW LINCHZHI 24 sztuki po 0,3 g Feniks (Reishi)Składniki %:proszek z grzybni linchzhi 50 %,proszek z zarodników
linchzhi (Reishi, Ganoderma lucidum) 30%,proszek z grzybni Kordiceps 20%.1. Linchzhi (Ganoderma). Linchzhi posiada wpływ na wzrost
sił odpornościowych organizmu, wzmocnienie zdrowia. Posiada on działanie terapeutyczne w stosunku do wielu schorzeń. Do tej pory
Linchzhi jest jedynym naturalnym preparatem tradycyjnej medycyny chińskiej, w stanie przeniknąć wszystkie pięć podstawowych
meridianów organizmu człowieka (serce, wątroba, płuca, śledziona, żołądek).2. Cordyceps chiński. W jednym rzędzie z żeń-szeniem i
porożem, Cordyceps wchodzi również na "trójkę chińskich pereł" tradycyjnej medycyny chińskiej. Szczególnie Cordyceps chiński, który
rośnie w zachodniej części CPR (Republika Chińczyków "), w pasie alpejskim Tybet –Tibetan. Kordiceps jest owinięty tajemnicą i mitami,
to jest rzeczywiście perła chińskiej tradycyjnej medycyny i farmakologii. Bo to i zwierzę i roślina. Cykl życia Cordyceps przechodzi
dosłownie pod ziemią, również nad ziemią, a także w okresie letnim i zimowym - od kilku sezonów.Linchzhi Ascosporium są bogate w
białko, aminokwasy, polisacharydy, polipeptydy, terpeny, german organiczny, witaminy, i inne przydatne elementy.Zalecane
spożycieSposób stosowania: Brać 0,5-1- 2 - 4 kapsułki dziennie, 1 lub 2 razy przed kolacją. Popić jedną lub dwiema szklankami ciepłej
wody.Zalecana porcja dzienna: do 2 kapsułek 2 razy dziennie, najlepiej przed posiłkiem. Popić obficie wodą.Zaawansowana technologia
rozdrabniania ściany komórkowej i technologii nano-skali, są stosowane w produkcji kapsułek LINCHZHI Feniks. Metoda ta pozwala
zachować maksymalną użyteczność składników; oraz wielokrotnie zwiększa poziom przyswajalności użytecznych składników przez
organizm. Produkt został opracowany przez pana Tan Youzhi który jest twórcą nowoczesnej medycyny chińskiej w dziedzinie opieki
zdrowotnej.Technologia rozszczepiania błony komórkowej pozwala na maksymalne zachowanie aktywnych składników surowca;
Technologia Nano- mikro konwersji umożliwia znaczne zwiększenie stopnia przyswajania aktywnych składników.Kapsułki Linchzhi
Feniks zasadniczo poprawiają krążenie krwi w obrębie głowy i rdzenia kręgowego. Preparat z powodzeniem stosuje się podczas
zaburzeń krążenia krwi w obrębie głowy i rdzenia kręgowego.1. Przyjmowanie kapsułek wieczorem może powodować zaburzenia snu. W
takim wypadku lepiej jest przyjmować kapsułki rano lub przed obiadem2. Przyjmowanie kapsułek w ciągu pierwszych 2-6 dni najlepiej
rozpocząć od małych dawek (0,5 zawartości kapsułki).3. Dzieci mogą stosować preparat od półtora roku wzwyż. Dawki wybiera się
mniejsze, w zależności od wieku. Nawet do 3-4 lat codziennie są przypisane 1 / 5- ¼ część zawartości kapsułki, od 4 do 8 lat - na 1/3 - ½
części zawartości kapsułki w ciągu dnia. W wieku od 9 do 12 lat i więcej niż dawka może być stopniowo w razie potrzeby zwiększona do
1 kapsułki w ciągu dnia.4. Dawka preparatu jest ustalana indywidualnie, a jego wartość zależy od skuteczności.Składniki Zawarto?? sk?adników w porcji dziennej4 kapsu?ki

Lakownica l?ni?ca ((Ganoderma lucidum,
Reishi)

780 mg

Maczu?nik chi?ski (Cordyceps sinensis)420 mg

Fohow Linchzhi kapsu?ki mózgowe - Suplement diety.

Sk?adniki: Lakownica l?ni?ca (Ganoderma lucidum, Reishi), Maczu?nik chi?ski (Cordyceps
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sinensis), ?elatyna sojowa.

Oryginalne preparaty Fohow Feniks - Tradycyjna Medycyna Chińska.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 Warszawa
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