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TODA HEART OF GOLD FORMUŁA krople 120 ml
 

Cena: 379,00 PLN

Opis słownikowy

Producent TODAPolska

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościTODA HEART OF GOLD FORMUŁA krople 120 mlTo najwyższej światowej klasy fitofarmakologiczny środek produkowany w
laboratoriach w Kanadzie, przy ścisłym zastosowaniu międzynarodowych standardów jakości GMP .Mikrobiolodzy przez kilkanaście lat
prowadzili doświadczenia i badali szczegółowo właściwości każdej z roślin (wymienionych w składzie), by uzyskać odpowiednią formułę,
która umożliwia zdrową komunikację między komórkami organizmu, ułatwiając proces samoregulacji i samouzdrawiania. Sprawdzono
możliwe połączenia roślin najbardziej bogatych w składniki odżywczePięć z Nich znalazło się w składzie formuły ziołowej HEARTofGOLD
Formula™Polecany i pomocny w chorobach sercowo-krążeniowych takich jak:zawał serca, nadciśnienie, choroby wieńcowe, zły
cholesterol, schorzenia cukrzycowe, a także w celu wzmocnienia sił witalnych i obronnych całego organizmu.Wszystkie składniki
formuły ziołowej HEARTofGOLD Formula™ są czyste ekologicznie, rosną bez interwencji chemicznej i genetycznej (NO GMO). Jest to
bardzo wysokiej jakości formuła o unikalnych właściwościach, pomagająca i mająca wspaniałe rezultaty u osób z chorobami serca,
naczyń wieńcowych, z wysokim poziomem cholesterolu, stanami pozawałowymi itp, a także jest bardzo pożyteczna dla osób, które chcą
zapobiec tym chorobom używając ją profilaktycznie.Oto niektóre tylko właściwości naturalnej formuły ziołowej HEARTofGOLD Formula™
pomaga:zapobieganiu zawałom i chorobom sercaw obniżaniu i normalizacji ciśnienia krwi,w zapobieganiu tworzeniu się skrzepów i
wylewów krwi,w oczyszczaniu naczyń krwionośnych,w zapobieganiu chorobom wieńcowym serca,w schorzeniach cukrzycowychw
poprawie ogólnego stanu zdrowia wzmacniając układ odpornościowy i siły witalne organizmuProdukcja kropli odbywa się w procesie
2-letniej inkubacji mikrobiologicznej, w ściśle określonych warunkach laboratoryjnych, pod stałym monitoringiem.Pozwoliło to zachować
-w każdej z użytych roślin - właściwości zdrowotne.Ze względu na sposób podawania preparatu (strefa żylna podjęzykowa), bardzo
ważne jest, aby ekstrakty z roślin były czyste biologicznie, gdyż formuła trafia bezpośrednio do krwiobiegu, co ma niezwykle istotne
znaczenie w przypadku niebezpieczeństwa uszkodzenia bariery krew-mózgDLATEGOOd surowców, do gotowego produktu,
przestrzegane są wszystkie procedury SOP (Standart Operation Procedure) i GMP (Good Manufacturing Practices)Naukowcy zwrócili
również uwagę na to:Aby formuła była wysoce skuteczna, producent kropli TODA używa jedynie certyfikowanych składników
organicznych. Sprawia to, że preparat HEARTofGOLD Formula ™uzupełnia organizm w najwyższej jakości składniki odżywcze,takie jak
przeciwutleniacze, witaminy i minerały."Zachowanie wartości w roślinach w procesie produkcji - Odpowiednie połączenie składników w
synergii ich działania"Odpowiednie połączenie składników oraz bezpieczny sposób przyswajania (pod język ) przez organizm tworzy
wzorcową matrycę dla prawidłowego funkcjonowania systemu immunologicznego jak również enzymatycznego.Unikalny sposób
przyswajania przez organizm (krople pod język) pozwala przyjmować formułę nawet przez osoby z problemami układu
pokarmowego.KROPLE HEARTofGOLD Formula™ by TODA:
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usprawniają pracę enzymów w organizmie, a zwłaszcza enzymów wątrobowych II fazy , odpowiedzialnych za regenerację wątroby oraz
uszkodzenia na poziomie kodu genetycznego w komórkach.

Produkty TODA posiadają Licencje Kanadyjskiego Ministerstwa Zdrowia NHPL (Natural Health Product Licence).Certyfikat - świadectwo
dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.Zalecane spożycieFormuła ta jest bardzo efektywna nie tylko dlatego, że
zawiera wyciąg z najwyższej jakości ziół ale również dlatego, że jest to efektywny sposób dostarczenia jej do naszego organizmu.
Formułę tę należy brać pod język, co zapewnia najlepsze i najszybsze wchłanianie do obiegu krwi.Najlepsze rezultaty uzyskuje się biorąc
15 do 20 kropli 3 razy dziennie pod język trzymając 1 do 2 minut, najlepiej na pusty żołądek, około 15 minut przed posiłkiem. Zakrapiacz
załączony jest z butelką.WażneNie przekraczać dawki 3 ml dziennie. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety.Uwaga: Wszystkie wskaźniki, wartości odżywcze, bio-dostępnośći efektywność składników obecnych w produktach TODA
pozostają niezmienneniezależnie od minimalnych zmian w kolorze i smaku końcowego produktu.Smak i kolor produktu końcowego
mogą się nieznacznie różnić.Odmiana ta, jest wynikiem naturalnych czynników atmosferycznych i glebowych,które mają wpływ na
rośliny w okresie ich wzrostuHEARTofGOLD Formula™ by TODAjest środkiem bardzo skutecznym i bezpiecznie przyswajalnym przez
organizm.Dzięki wysokiej jakości naturalnych składników zawartych w kroplach Toda,nie dochodzi do interakcji z lekami, nie ma
przeciwwskazań do ich stosowaniaoraz nie powodują one skutków ubocznych.SkładnikiSkład formuły ziołowej HEARTofGOLD
Formula™:Czosnek, Głóg, Borówka Czarna, Rokitnik i Papryka ostra. W procesie produkcji użyty czysty alkohol żytni i wodę.Wartość
odżywcza w 1,5 ml:Potas 2,64 mgSelen 0,18 ugJak wynika z wielu publikacji każda z tych roślin ma wyjątkowo wiele
cennychwłaściwości zdrowotnych i składników odżywczych, których organizm potrzebuje.Wieloletnie badania nad właściwościami
każdej z roślin doprowadziły do powstania ziołowej formuły kropli Toda Heart of Gold™. Krople wspomagają zdolność organizmu do
samoregulacji i samoleczenia. Składniki kropli Toda Heart of Gold™ są czyste ekologicznie (Certified Organic) i rosną bez interwencji
chemiczno - genetycznej (NO GMO).Krople Toda powstały poprzez staranną selekcję naturalnych leczniczych składników. Czosnek
jedna z czołowych roślin leczniczych od lat znana z dobroczynnych właściwości wpływających na zwiększenie odporności oraz
zwalczanie infekcji. Głóg używany od wieków w chorobach krążenia. Zgodnie z badaniami głóg wzmacniają efekt rozkurczający tętnic
wieńcowych, pobudzają serce do częstszych i silniejszych skurczów, a także zwiększają w nim przewodnictwo nerwowe. Rokitnik
pospolity to roślina zawierająca jednak z największych ilość kwasu askorbinowego (witaminy C). Zawiera również dużą ilość
flawonoidów dzięki temu działają antyoksydacyjnie chroniąc komórki przed zmianami nowotworowymi. Borówka czarna pozytywnie
wpływa na oczy a substancje takie jak kwas foliowy i elagowy oraz przeciwutleniacze działają neutralizująco na komórki rakotwórcze.
Papryka ostra zwiera 5-6 krotnie więcej witaminy C niż cytryna. Również zawiera likopen- znany jest z właściwości
przeciwnowotworowych.ProducentDystrybutor:TODAZdrowieul. Mieszka I 11A/366-300 Międzyrzeczwoj. lubuskie
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