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NALEWKA ANTYWIRUSOWA ODPORNOŚĆ 50ml
 

Cena: 39,90 PLN

Opis produktu
 

PLANTIVIRAL NALEWKA ANTYWIRUSOWA ODPORNOŚĆ 50ml

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

Nalewka antywirusowa odpornościowa silnie i kompleksowo wspiera odporność organizmu oraz moduluje reakcję immunologiczną.
Przygotowuje układ odpornościowy na kontakt z patogenem oraz wzmacnia go. Do stosowania profilaktycznie w celu zbudowania
odporności (to najskuteczniejsza metoda ochrony przed chorobami spowodowanymi zakażeniem wirusowym). Wzmacnia cały
organizm dodając energii do walki z patogenem.

Nalewka wspiera 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: antywirusowej nalewki
odpornościowej, podstawowej i ochronnej. Jest to spowodowane długim okresem inkubacji choroby, która w tym czasie może
doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń.
Profilaktycznie zaleca się stosowanie zestawu antywirusowego podstawowego i odpornościowego.

Maczużnik chiński Cordyceps sinensis:
działa ochronnie na rzęski płucne;
hamuje reakcje autoimmunologiczne i wzmacnia prawidłowe funkcje odpornościowe;
reguluje poziom IL-1β (interleukina wydzielana w reakcji na patogen);
stymuluje dojrzewania komórek DC, których wzrost jest hamowany w przebiegu zakażenia (komórki DC pośredniczą w sygnalizowaniu
zakażenia).

Dzięgiel chiński Angelica sinensis (korzeń):
pomaga obniżyć poziom TGF (reguluje wydzielanie cytokin);
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moduluje odpowiedź cytokin (nadmierna odpowiedź cytokin działa destrukcyjnie na tkanki organizmu).

Różeniec górski Rhodiola rosea (korzeń):
chroni komórki przed niedotlenieniem, które jest powodem ich obumierania;
hamuje reakcje autoimmunologiczne i wzmacnia prawidłowe funkcje odpornościowe (reakcja autoimmunologiczna niszczy tkanki
organizmu);
wykazuje działanie adaptogenne – przystosowuje organizm do stresu spowodowanego zakażeniem;
dodaje energii i przyspiesza regenerację;
wykazuje silne działanie antyoksydacyjne.

Traganek błoniasty Astragalus membranaceus (korzeń):
pomaga obniżyć poziom TGF;
hamuje reakcje autoimmunologiczne i wzmacnia prawidłowe funkcje odpornościowe;
pomaga zredukować stres oksydacyjny;
szeroko i kompleksowo wspiera odporność.

Pelargonia afrykańska Pelargonium sidoides (korzeń):
wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego i odpornościowego.

Oliwka europejska Olea europaea (liść):
wykazuje działanie ochronne na rzęski płucne;
wspiera naturalne mechanizmy odpornościowe organizmu podczas infekcji wirusowych i bakteryjnych.

Skład:
Maczużnik chiński (Cordyceps spp.), dzięgiel chiński korzeń (Angelica sinensis), różeniec górski korzeń (Rhodiola rosea), traganek
błoniasty korzeń (Astragalus membranaceus), pelargonia afrykańska korzeń (Pelargonium sidoides), oliwka europejska liść (Olea
europea), certyfikowany alkohol etylowy, woda destylowana, gliceryna roślinna. Zawartość etanolu w nalewce: 50%.

Dawkowanie i sposób użycia:
1 porcja zakraplacza trzy razy dziennie. Porcję rozcieńczyć w niewielkiej ilości wody lub przyjmować podjęzykowo. 1 porcja zakraplacza
(pipety) to około 0,5 ml.
Nie przekraczaj zalecanej dziennej porcji.

Przeciwwskazania: 
Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy stosować u małych dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Może
być szkodliwy dla osób cierpiących na alkoholizm.
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