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VITA BIOSA 1l
 

Cena: 136,59 PLN

Opis produktu
 

Vita Biosa – najlepszy dowód na to, że natura uzdrawia.

Vita Biosa – „ostatnia szansa dla ludzkości w leczeniu chorób cywilizacyjnych” (dr Salmansprenger).
Vita Biosa = 19 ekstraktów ziołowych + 40 mikroelementów + ekwadorska trzcina cukrowa + żywe kultury bakterii.
Wszystkie składniki zawarte w tym rewolucyjnym ziołowym preparacie są poddawane fermentacji pałeczkami kwasu mlekowego, co
jest niewątpliwie elementem wyjątkowym na skalę światową. Zresztą cały proces produkcji preparatu Vita Biosa strzeże patent
międzynarodowy.
A wszystko zaczęło się w Danii, gdzie ekolog Erik Nielsen leczył zwierzęta na farmie mieszanką ziół, ekstraktów roślinnych,
mikroorganizmów i melasy z ekwadorskiej trzciny poddaną fermentacji…
Pewien duński weterynarz szukając ratunku dla swojej beznadziejnej już sytuacji zdrowotnej natknął się na artykuł o ziołowej mieszance
ratującej chore zwierzęta. Nie mając już nic do stracenia podjął kurację na własna odpowiedzialność. I zdarzył się cud. Po dwóch
miesiącach tej ziołowej terapii wyniki wprawiły lekarzy w osłupienie. Zaczęły się analizy, badania, artykuły w pismach naukowych. Coraz
więcej osób sięgało po Vita Biosa. Dziś takich historii jest już mnóstwo. Tysiące ludzi potwierdza niezwykłe efekty stosowania Vita Biosy.

Lecznicze właściwości mieszanki ziół i mikroorganizmów zawartych w Vita Biosa

Anyż, arcydzięgiel, bazylia, rumianek rzymski, trybula, koper, czarny bez, fenkuł, kozieradka, imbir, jałowiec, lukrecja, pokrzywa, oregano,
pietruszka, mięta pieprzowa, rozmaryn, szałwia, tymianek – naturalne wyciągi z tych leczniczych ziół, oraz mikroorganizmy i ważne
mikroelementy (żelazo, magnez, wapń i wiele innych) tworzą doskonale przyswajalną mieszankę prozdrowotną.
Vita Biosa niezwykle korzystnie wpływa na układ pokarmowy i immunologiczny. Wzmacnia organizm przewlekle zmęczony i
osłabiony. Odtruwa, zwalcza wolne rodniki, naturalnie wspomaga procesy regeneracyjne. Jest rekomendowany dla osób po
antybiotykoterapii oraz w chorobach pustoszących organizm, także po chemioterapii. Jest naturalną metodą wzmacniania właściwych
terapii chorób przewlekłych takich jak reumatyzm, osteoporoza, astma czy cukrzyca. Ponadto ogranicza wypadanie włosów i pomaga
leczyć egzemy. Ta wyjątkowa kompozycja roślin i mikroelementów oraz probiotycznych bakterii wpływa na spowolnienie starzenia się
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komórek oraz redukuje stres i chroniczne zmęczenie. To naturalne źródło sił witalnych i energii. Pomaga stanąć na nogi po
wyniszczających chorobach i infekcjach. Polecana też dla osób intensywnie pracujących umysłowo.

Skład Vita Biosa:

Żywe bakterie probiotyczne (Lactobacillus casei; Lactobacillius plantarium; Lactobacillus bulcaricus; Lactobacillus acidophilus;
Lactobacilus fermentum; Lactobacillus delbruecki; Bifidibakterium lactis), anyż, lukrecja, koper włoski, bazylia, rumianek, trybuła
ogrodowa, bez czarny, kozieradka pospolita, imbir, dzięgiel, jałowiec, pokrzywa, oregano, pietruszka, mięta pieprzowa, rozmaryn lekarski,
szałwia, tymianek.

Dawkowanie i sposób użycia ziołowego płynu Vita Biosa:

Vita Biosa należy przyjmować rozcieńczoną w letniej wodzie lub z sokiem w czasie posiłków albo pomiędzy nimi.

Faza wstępna (pierwsze 3-7 dni) - 3 razy dziennie po 2-5ml rozcieńczone w 100ml letniej wody.
Faza właściwa - 3 razy dziennie po 10 ml rozcieńczone wodą.
Przyjmowanie intensywne - niektórzy decydują się na zwiększenie ilości przyjmowanego preparatu do około 30 ml.
Przyjmowane 3 razy dziennie rozcieńczone w około 200ml letniej wody.
Dla dzieci od 1 roku zaleca się dzienną dawkę w ilości od 5 – 10ml.

Na początku przyjmowania mogą wystąpić złe samopoczucie. Ustępuje samoistnie po kilku dniach. Podczas przyjmowania Vita Biosa
należy pić dużo wody pomiędzy posiłkami.
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