Informacje o produkcie
Utworzono 17-01-2019

Virago wspiera odporność organizmu zawiera Koci Pazur, Jeżówka purpurowa,
Pau d'Arco

Cena : 149,00 zł

Cena promocyjna : 132,00 zł
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Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Virago - zwycięstwo natury

w

Wirusy są dość trudne do zwalczenia i odporne na działanie antybiotyków. W przeciwieństwie do bakterii, które same
mogą ulegać reprodukcji, wirusy muszą najpierw przyłączyć się do innych komórek w organizmie ludzkim, zmienić ich
kod genetyczny i przejąć ich funkcje. Zahamowanie szkodliwego działania wiąże się z zapobieganiem ich reprodukcji,
co jednak należy dokonać bez zniszczenia zdrowych komórek.
W skład VirAgo weszły najsilniejsze ekstrakty ziół:
●

●

●

●

●

wyciąg z liści oliwek,
Echinacea Root,
cat’s clow,(koci pazur)
Pau d’Arco Barc oraz
Chelated Zinc i L-lizyna.

Wiele wirusów uaktywnia się w organizmie pod wpływem spadku odporności.

Działanie VirAgo polega na aktywizacji ważnych komórek odpornościowych, zwanych makrofagami, które krążąc w
organizmie jak „śmieciary” oczyszczają organizm pochłaniając wirusy, bakterie, grzyby i komórki nowotworowe. W
rezultacie wszyscy „intruzi” zostają unieszkodliwieni. Chory organizm, a szczególnie po lekach chemicznych,
antybiotykoterapii czy chemioterapii często jest praktycznie pozbawiony układu obronnego i nie ma sił na własna
obronę. Stąd bardzo ważnym czynnikiem jest odpowiednie jego wspomaganie do pobudzania wzrostu obronnych
limfocytów T.
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Zaleca się zamiast szkodliwej dla organizmu antybiotykoterapii, stosowanie alternatywnych środków typu VirAgo
osobom cierpiącym na infekcje chroniczne wywołane wirusem grypy, Epsteina-Barra, w chorobach wirusowych
opryszczki zapobiega nawrotom choroby, wspomaga leczenie wirusowego zapaleniu wątroby typu „A’, „B” i „C” i innych
infekcji opornych na działanie antybiotyków. Składniki VirAgo także opóźniają działanie wirusa HIV, hamując jego
autoreprodukcję.
KTÓRE SKŁADNIKI POSIADAJĄ WŁAŚCIWOŚCI WZMACNIAJĄCE SYSTEM IMMUNOLOGICZNY?
EKSTRAKT Z LIŚCI OLIWKI EUROPEJSKIEJ
Substancje obecne w liściach, posiadają zdolność penetrowania do zainfekowanych komórek gospodarza, gdzie
hamują namnażanie wirusów. ponadto, bezpośrednio stymulują produkcję i aktywność fagocytów oraz posiadają silne
właściwości antyoksydacyjne.
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EKSTRAKT Z KORZENIA JEŻÓWKI PURPUROWEJ
Skutecznie pobudza komórki układu odpornościowego do wytwarzania naturalnej substancji antywirusowej, jaką jest
interferon. Szczególnie skuteczny w hamowaniu rozwoju wirusów opryszczki i grypy.
EKSTRAKT Z KORY PAU D'ARCO
Wykazuje właściwości unicestwiania szkodliwych mikroorganizmów i wzmacniania odporności organizmu. Jest
skuteczny przeciwko zakażeniom wirusowym, pasożytom i niektórym rodzajom nowotworów.
EKSTRAKT Z KORY KOCIEGO PAZURA (VILCACORY)
Wywiera unikalny wpływ na organizm. Koci pazur silnie pobudza układ immunologiczny, zwłaszcza mechanizmy
odpowiedzialne za obronę przeciwwirusową i przeciwnowotworową. Posiada również silne właściwości przeciwzapalne,
przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe.
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LIZYNA I CYNK
Lizyna blokuje rozwój wirusa opryszczki.
Cynk uczestniczy m. in. w produkcji przeciwciał oraz w rozmnażaniu się komórek. Ponadto opó źnia tworzenie się
białek, niezbędnych wirusom do penetracji ludzkich komórek. Cynk bierze też udział w procesie usuwania z organizmu
toksyn metali, których obecność niekorzystnie wpływa na naszą odporność.

Informacje o produkcie

Opakowanie: 90 tabletek
Dawkowanie: 1 tabletka 3 razy dziennie pół godziny przed posiłkiem codzienie przez okres 10 dni. Następnie po 10
dniach przerwy następne 10 dni i tak przez okres do 8 tygodni
1 tabletka zawiera:
●
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Ekstrakt z liści oliwki europejskiej 80 mg
Lizyna 80 mg
Ekstrakt z korzenia jeżówki purpurowej 25 mg
Ekstrakt z kory kociego pazura 60 mg
Ekstrakt z kory Pau d' Arco 30 mg
Cynk 10 mg

Kup Virago, wirusy, przeziębienia, katar juz teraz.
Opakowanie: 90 tabletek

Dostępne opcje Virago wspiera odporność organizmu zawiera Koci Pazur, Jeżówka purpurowa, Pau
d'Arco
» Koszt dostawy: od 11 zł.
» Czas dostawy: do 3 dni roboczych.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

