Informacje o produkcie
Utworzono 17-01-2019

Nopalin Nopal naturalny błonnik

Cena : 98,00 zł

Cena promocyjna : 99,90 zł

at

er
m
ar
k

Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

NOPALIN - meksykańskie panaceum stosowane już w czasach Azteków
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Nopalin – dehydratyzowany* wyciąg z kwitnącej opuncji – niezwykłego kaktusa rosnącego na terenach suchych,
głównie w krajach Ameryki Łacińskiej.
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Należy go stosować przede wszystkim zapobiegawczo, kiedy tylko otrzymamy pierwsze sygnały zatrucia organizmu takie jak m.in.:
●
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wzdęcia brzucha,
gazy,
zgaga,
zaparcia,
burczenie w brzuchu,
nieświeży oddech,
nieprzyjemny zapach potu i skóry,
szary, biały lub lekko żółty nalot na języku,
czarny nalot na zębach,
pojawienie się na ciele wiszących brodawek lub znamion.

Poważnym objawem są zawroty głowy, migreny, senność i apatia, depresja i stany przygnębienia, odrętwienie, ociężałość, zmniejszenie energii, osłabienie
pamięci, niedożywienie i niedowaga, a także częste przeziębienia i infekcje oraz stany zapalne wewnątrz organizmu
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Ponieważ w medycynie naturalnej nie oddziela się serca od jelit, chorób oczu od głowy czy od wątroby, dalej tych narządów od ciała, a ciała od duszy, to
Nopalin wydaje się być najlepszym dodatkiem dietetycznym, który posiada pełne spektrum działania.
Dzięki dużej zawartości błonnika Nopalin reguluje pracę jelit, oczyszcza kosmki jelitowe, regeneruje błonę śluzową jelit i polepsza
wchłanianie składników pokarmowych.
Działa na prawidłowe funkcjonowanie narządów układu trawiennego, wspomaga trawienie pokarmów, wpływa na regularność wypróżnień i wydalanie
toksyn z organizmu. Błonnik sprzyja również walce z otyłością, reguluje wagę ciała, a obecność 17 aminokwasów (w tym 8 niezbędnych) doskonale pobudza
„spalanie” tłuszczu oraz hamuje nadmierny apetyt przeciwdziałając podjadaniu.
Wspomaga pracę układu krwionośnego i limfatycznego - ułatwia usuwanie zbędnych produktów przemiany materii tym samym oczyszczając krew. Posiada
właściwości moczopędne
Jak potwierdzają naukowcy, wyciąg z tego kaktusa przyjmowany profilaktycznie utrzymuje nasze serce w dobrej kondycji.
Zapraszamy do przeczytania ciekawych artykułów działalnia Nopalu:

●

●

●

●

●

●

●

Nopal - cudowny kaktus
Opuncja na drogę
Nopalin - Uniwersalny suplement żywieniowy
Nopal kontra cukrzyca
NOPALIN I CHOLESTONE nowoczesne produkty CaliVita
NOPALIN i nałóg palenia?
Zaparcia - męcząca dolegliwość

Informacje o produkcie

Szaleństwo gastronomiczne - jest na to sposób ?
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Opakowanie zawiera: 200 tabletek
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Sposób użycia: 2 tabletki 3 x dziennie między posiłkami
1 tabletka zawiera:
●

Wysuszony Nopal 300.00 mg
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Kup Nopalin, zaparcia, odchudzanie, cukrzyca, miażdżyca juz teraz.
Opakowanie: 200 tabletek
Dawkowanie: 1 tabletka 3 razy dziennie między posiłkami

Dostępne opcje Nopalin Nopal naturalny błonnik
» Koszt dostawy: od 11 zł.
» Czas dostawy: do 3 dni roboczych.
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