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SEKRET MUMIO w płynie 21 buteleczek x 10 ml
 

Cena: 279,90 PLN

Opis słownikowy

Producent Sekret Mumio

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościSEKRET MUMIO w płynie 21 buteleczek x 10 mlJest to oczyszczone Mumio w płynie. Jedyny w Europie produkt mumio w
płynie który ma certyfikat jakości.Sekret Zdrowia i Dobrego SamopoczuciaMumio ma
działanie:przeciwzapalnewzmacniająceodmładzająceantytoksyczneregenerująceDzięki temu działa wspomagająco i uzupełniająco w
takich przypadkach jak:Choroby przewodu pokarmowego:wrzody żołądka i dwunastnicy, nadkwasota, choroby wątroby, nerek, trzustki
(pomaga w regeneracji uszkodzonych komórek, działa przeciwzapalnie, neutralizuje - zatrucia i odbudowuje mikroflorę, koryguje
apetyt)Choroby układu sercowo – naczyniowego:choroby serca, żył i tętnic, m. in. nadciśnienie, zawały, wylewy krwi, arytmia, żylaki,
hemoroidy, choroby zastawek ( korzytnie wpływa na metabolizm cholesterolu, lipopropeidów, trójglicerydów, działa antyoksydacyjnie
-przeciw wolnym rodnikom- i regenerująco)Choroby układu kostno – mięśniowego:dyskopatia, zapalenie stawów, artretyzm, reumatyzm,
gościec stawowy, osteoporoza i inne (przyspiesza regenerację tkanki kostnej, stymuluje wytwarzanie mazi stawowej, działa
przeciwzapalnie i znieczulająco)Choroby onkologiczne:wspomaga leczenie nowotworów poprzez stymulację pracy fagocytów, ochrania
proces tworzenia krwi, korzystnie oddziaływuje na skutki uboczne chemio i radioterapii. W 54% przypadków naukowo potwierdzono
skuteczne działanie MUMIOChoroby endokrynologiczne:cukrzyca, choroby tarczycy (reguluje poziom cukru, korzystnie wpływa na
równowagę hormonalną)Choroby układu oddechowego:astma, ostre i przewlekłe bronchity, wirusowe zapalenia górnych dróg
oddechowych, zapalenia płuc, gruźlica (działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo, usuwa nadmiar wydzieliny błon śluzowych)Choroby
ginekologiczne i urologiczne:zapalenia i nadżerki szyjki macicy, drożdżyca, dysfunkcje i łagodny przerost prostaty (działa regenerująco,
przeciwzapalnie, bakteriobójczo, immunokorygująco, wzmacnia funkcje układu moczowo – płciowego)Choroby układu
nerwowego:nerwica, neuralgia nerwu trójdzielnego, rwa kulszowa, zapalenia nerwów obwodowych (działa przeciwzapalnie,
regenerująco, neurotroficznie oraz znieczulająco)Choroby dermatologiczne:uszkodzenia skóry, poparzenia, odleżyny, egzema, łuszczyca,
łojotokowe zapalenie skóryChoroby wywołane szkodliwym wpływem środowiska:usuwa z organizmu radionuklidy, sole ciężkich metali,
szkodliwe związki chemiczne, neutralizuje alergeny.Zalecane spożycieZaleca się spożywać 1-2 zawartości buteleczki
dziennie.Zawartość buteleczki nadaje się do bezpośredniego spożycia.SEKRETU MUMIO NIE NALEŻY MIESZAĆ Z GORĄCYMI
NAPOJAMI.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.Ważne

SkładnikiWoda,sok z aronii,miód naturalny,syrop glukozowy,regulator kwasowości:kwas cytrynowy,przeciwulteniacz:kwas I-
askorbinowy,oczyszczone MUMIO,selenian IV sodu:selen,jodek potasu:jod.Składniki aktywne w 1 buteleczce: MUMIO – 100mg,jod 60µg
– 40% zds,selen 25µg – 45,5 % zdsProducentWyprodukowana w Unii Europejskiej.Producent ZENTRONIK, ul. Poprzeczna 10, Borzęcin
Duży
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