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PLANTIVIR OCHRONA 100 kaps.
 

Cena: 44,97 PLN

Opis produktu
 

PLANTIVIR ochronny ziołowy zestaw antywirusowy 100 kaps.

Preparat powstał w oparciu o zalecenia Stephena Harroda Buhnera – wybitnego, amerykańskiego zielarza, którego wiedza i
doświadczenie inspiruje od wielu lat.

Do stosowania w trakcie choroby wraz z preparatem podstawowym i odpornościowym. Ma za zadanie chronić zagrożone tkanki płuc,
śledziony, wątroby, nerek i węzłów chłonnych przed uszkodzeniami spowodowanymi namnażaniem wirusa, niedotlenieniem oraz
reakcjami autoimmunologicznymi. Redukuje negatywne i długotrwałe skutki zakażenia, wspiera i stymuluje regenerację tkanek.

Kapsułki wspierają prawidłową odporność organizmu dotkniętego zakażeniem wirusowym z grupy SARS, do których należy również
COVID-19.

W przypadku infekcji lub kontaktu z osobami chorymi Buhner zaleca stosowanie pełnego zestawu: Plantivir ochronny, odpornościowy i
podstawowy. Jest to spowodowane długim okresem inkubacji choroby, która w tym czasie może doprowadzić do nieodwracalnych
uszkodzeń.
Profilaktycznie: zaleca się stosowanie zestawu ziołowego podstawowego i odpornościowego.

Szałwia czerwona Salvia miltiorrhiza (korzeń):
zabezpiecza płuca przed uszkodzeniem;
jest adaptogenem cytokinowym, który normalizuje dysfunkcję cytokin zapobiegając ich nagromadzeniu w tkankach płucnych i destrukcji
tych tkanek;
swoiście obniża poziom HMGB1, chroniąc tkanki organizmu przed zniszczeniem.

Prusznik amerykański Ceanothus americanus (korzeń):
chroni śledzionę i limfę;
zwiększa liczbę limfocytów T, zapobiegając wniknięciu wirusa do narządów limfatycznych w płucach.
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Uczep owłosiony Bidens pilosa (korzeń):
wykazuje działanie ochronne na rzęski płucne, zapobiega ich zniszczeniu i gromadzeniu się wydzielin w płucach.

Skład:
Ekstrakt z szałwii czerwonej (Dan shen) standaryzowany na zawartość 2% tanszinonu II A 250 mg, ekstrakt z uczepu owłosionego
(Bidens pilosa) 20:1 250 mg, korzeń prusznika 100 mg, kapsułka celulozowa.

Zawartość w dziennej porcji (2 kapsułki): Ekstrakt z szałwii czerwonej 500 mg, ekstrakt z uczepu owłosionego 500 mg, korzeń prusznika
200 mg.

Bez dodatku wypełniaczy, barwników, konserwantów i substancji poślizgowych.

Dawkowanie:
Jedna kapsułka 2 razy dziennie.
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