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Provoc Supplements MUMIO proszek 25 g
 

cena: 135,00 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Opakowanie 25 g

Producent provoc supplements

Opis produktu
 

Mumio jest mieszaniną związków organicznych i nieorganicznych, zawiera ponad 80 różnych minerałów (min. żelazo, selen, cynk) oraz dwa ultra ważne związki dla zdrowia
człowieka kwas fulwowy oraz kwas humusowy. Kwasy te przez wielu naukowców są uważane za niezbędny czynnik prawidłowego funkcjonowania organizmu.,,Czarne Złoto”,
jak nazywają go mieszkańcy terenów gdzie znajduje się mumio, znany jest w medycynie wschodniej od ponad 3000 lat.

Wskazania:

Polecany przy wrzodach żołądka oraz słabym układzie odpornościowym. Stosowany jest w prewencji i kuracjach zdrowotnych przynosząc ulgę w takich dysfunkcjach jak
zaburzenia pracy układu nerwowego (np. choroba Alzheimera), anemia, stwardnienie rozsiane, Zespół Chronicznego Zmęczenia CFS, otyłość, zaburzenia układu pokarmowego,
urazy i uszkodzenia układu kostno-stawowego, sercowo-naczyniowego i wielu innych. 

Działanie: 

Najważniejsze działanie to regeneracja tkanek i organów. Posiada działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne i ogólnie wzmacniające funkcjonowanie organizmu. Poprzez
aktywizacje kwasu dezoksyrybonukleinowego usuwa uczucie zmęczenia, poprawia jakość snu oraz nastrój, co pobudza i utrzymuje naturalne siły fizyczne i umysłowe. 

Sposób użycia:

2 miarki (200mg) dwa razy dziennie rozpuścić w 100ml letniej wody

Skład:

MUMIO Złoto Ałtaju zawiera miko i makro – elementy oraz śladowe pierwiastki m.in. fosfor, potas, chrom, sód, żelazo, wapń, cynk, siarka, mangan, fluor, kobalt, selen, molibden.
Dodatkowo zawiera wit. A, witaminy z grupy B, kwasy organiczne, aminokwasy, jad pszczeli, olejki eteryczne oraz żywice.

KRAJ POCHODZENIA: ROSJA  
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Przeciwwskazania:

Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników. Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży, matek karmiących oraz dzieci poniżej
12 roku życia.
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