Informacje o produkcie
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Pure Yucca naturalne oczyszczanie organizmu

Cena : 72,00 zł

Cena promocyjna : 63,00 zł
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Sproszkowana łodyga jukki.
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Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Jukka znana również jako "drzewo życia" posiada właściwości oczyszczajace i wspomagające odporność organizmu..

Jukka jest wiecznie zieloną rośliną, pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych,
Meksyku i Karaibów. Zewnętrznie jest podobna do palmy. Ma gruby, krótki pień i liście w kształcie mieczy. Jej białe
kwiaty o kształcie dzwonków tworzą formę piramid i pachną słodko w nocy. Należy do rodziny liliowatych (Liliaceae).
Indianie uważają jukkę za najpiękniejszą roślinę pustym; czczą ją od kilkuset lat, a z powodu jej leczniczej mocy
nazywają ją drzewem życia.
W czym tkwi sekret jukki ?
Zapewne w tym, że potrafi żyć w najbardziej skrajnych warunkach atmosferycznych: w nocy przenikliwy wiatr, w dzień
prażące słońce, trwająca kilka miesięcy susza, gwałtowne burze to wszystko nic dla jukki. Wyciąg z tej rośliny zawiera
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liczne enzymy, saponiny, chlorofil, antyoksydanty i inne substancje czynne.
Jukka działa na ludzki organizm na wiele sposobów.
Wspomaga wchłanianie potrzebnych substancji odżywczych, polepsza trawienie, ale najważniejszą jej funkcją jest
odtruwanie, ponieważ wzmacnia i reguluje procesy wydalania.
Indianie południowoamerykańscy nieprzypadkowo pozwalali chorym na spożywanie tylko kilku roślin. Między innymi
właśnie jukki, która zaspokajała zapotrzebowanie organizmu na enzymy, witaminy, sole mineralne oraz inne roślinne
składniki odżywcze, a jednocześnie wspomagała odtruwanie organizmu.
Kuracja jukka, trwająca kilka tygodni:
●

●

●
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potrzymuje witalność organizmu
poprawia równowagę psychofizyczną,
zapewnia dobry ogólny stan zdrowia i zwiększa odporność organizmu, dając tym samym większą ochronę przed
chorobami.
Wpływa na poziom cholesterolu

Sposób użycia: 3 kapsułki do 3 razy dziennie, popijać dużą ilością wody
Opakowanie: 100 kapsułek

1 kapsułka zawiera:
●

sproszkowana łodyga jukk 500 mg
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UWAGA!
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Podczas kuracji jukka bardzo ważne jest przyjmowanie dużej ilości płynów. Kapsułki należy popijać 1-2 dużymi
szklankami wody.
Należy wypijać dziennie ok. 2-3 litrów płynów, ponieważ w ten sposób wspomagamy wydalanie z organizmu substancji
toksycznych.
Na początku kuracji jukka może wystąpić częstsze oddawanie moczu, biegunka oraz zmniejszenie się poziomu cukru i
potasu we krwi. Jest to efekt przyspieszonej przemiany materii i odtruwania. Prawidłowe dawkowanie, odpowiednie
odżywianie się, ewentualnie opracowana przez specjalistę dieta powinny wyeliminować te objawy.
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Dzieci mogą zażywać preparat tylko na polecenie lekarza.
Opakowanie: 100 kapsułek
Dawkowanie: 3 kapsułki 3 razy dziennie przed posiłkiem

Dostępne opcje Pure Yucca naturalne oczyszczanie organizmu
» Koszt dostawy: od 11 zł.
» Czas dostawy: do 3 dni roboczych.
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