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KRZEM W PŁYNIE ORSI 500ml
 

Cena: 59,99 PLN

Opis produktu
 

KRZEM W PŁYNIE ORSI 500ml

Zastosowanie:
Krzem organiczny jest niezwykle wartościową substancją, która wpływa na poprawę odporności oraz hamuje wystąpienie popularnych
w dzisiejszych czasach reakcji alergicznych. Krzem stymuluje także metabolizm białek oraz wspomaga leczenie chorób wywołanych
przez miażdżycę, cukrzycę oraz zaburzenia metabolizmu wątroby i układu pokarmowego. Odgrywa on także ważną rolę w prawidłowym
działaniu mózgu i układu nerwowego - prowadzi do zmniejszania skutków nerwic wegetatywnych, dzięki regulacji poziomu elektrolitów
oraz ogranicza kumulację glinu w organizmie, przez co hamuje rozwój m.in. choroby Alzheimera. Zapewnia także optymalną
elastyczność i wytrzymałość naczyń krwionośnych.

Krzem organiczny korzystnie wpływa także na stan kości - reguluje mineralizację i stymuluje odbudowę tkanki kostnej oraz na stawy –
zmniejsza ból i odbudowuje chrząstkę stawową. Poprzez produkcję kolagenu usprawnia działanie całego aparatu ruchu.
Krzem można stosować także na śluzówkę nosa, gardła i narządów rodnych, co pozwala przyspieszyć odbudowę błony i w naturalny
sposób zwiększa odporność na infekcje. Jednocześnie jest on w pełni bezpieczny dla organizmu – nie zaobserwowano, aby powodował
działania niepożądane lub skutki uboczne.

Krzem odgrywa także duże znaczenie w codziennej pielęgnacji skóry – ma działanie odmładzające, przeciwzmarszczkowe, a także
pomaga utrzymać skórę, włosy i paznokcie w doskonałej kondycji. Składniki krzemu organicznego wzmacniają produkcję kolagenu w
skórze, sprawiają, że paznokcie stają się mniej łamliwe, a włosy - elastyczne, błyszczące. Pozwalają im też odzyskać naturalny zdrowy
kolor i opóźnia proces siwienia.
Płynna postać produktu zapewnia jeszcze łatwiejsze i szybsze przyswajanie.

Skład:
Aqua, Krzem Organiczny, Natrium chlorosum.

Dawkowanie:
Profilaktycznie - 5ml (łyżeczka do herbaty) 3 razy dziennie,
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Leczniczo - W zależności od przypadku i schorzenia - 10 ml (łyżka stołowa) 3 razy dziennie.
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