Laktobakteria bulk- INNEHÅLL

Mage & Tarm / Magvänliga bakterier
Innehåll:
Specialodlat psyllumfröskal
- Jordärtskockspulver, ekokogiskt
- Optimal Greens (spirulina, kravodlad korngräsjuice,
kravodlad alfalfajuice, kravodlad korngräs, chlorella,
kravodlad alfalfa, lecitin, blåbärsextrakt, äpplefibrer,
pektin, papayablad, nässelblad, zucchini, rysk rot,
astragalus rot, nypon, grönt te extrakt, kelp, bipollen,
bidrottningsgelé, acidofilus, termofilus, bifidum, brevis,
faecium, bulgaricus, rödbeta, peony rot, hibiskusblomma,
passionsblomma, ris, citronsyra, naturliga smaker.).
Användning:
Avlastar levern, bygger immunförsvaret i tarmen
Väsmakande fibrer och näringspulver för tarm och tarmflora
Rensar avlagringar och ev tarmfickor, ger näring och bygger
upp tarmslemhinna och tarmvägg
Dosering: (Utgångspunkt - här får du känna efter)
Första burken:
2 tsk, 1 – 3 ggr/dag
Andra burken:
1 tsk, 1 – 2 ggr/dag
Gör så här:
Blanda i 0,5 glas rumstempererat vatten eller juice.
Vispa KRAFTIGT MED GAFFEL – drick!
Fyll upp glaset till c:a hälften med vatten, skölj ur och drick så du får i dig allt.
Kan tas både före, under och efter målti

Synbiotika återställer tarmfloran*
Antalet försvarsbakterier i tarmfloran är 10 x antalet celler i kroppen!
Tar man antibiotika går de egna försvarsbakterierna och lägger sig, när kuren är slut
uppstår en period då det saknas försvar. Under den perioden ökar mottagligheten för
nytt angrepp.
Det kan ta tid för kroppen att åter bygga upp tarmfloran, återställ balansen och
immunförsvaret med synbiotika!
* En kapsel innehåller 6,5 miljarder levande tarmbakterier ; Lactobacillus acidophilus,
Bifidobacterium animalis, Streptococcus thermophilus.

-

LAKTOBAKTERIA BULK - specifikation
Ört eller motsvarande
Probiotika

Användningsområde
Immunförsvaret

Psylliumfrö

Förebygger förstoppning

Jordärtskocka

fungerar som probiotika

Spirulina (blågrön alg)

Immunförsvaret

Korngräs, kornblad

Antioxidant – renar från skadliga ämnen

Solroslecitin

Leverfunktionen (avgiftning)

Alfaalfa

Avgiftande, Matsmältningen

Chlorella (grön alg)
Naturens mest näringsrika
växt
Bipollen

Immunförsvaret, antioxidanter

Rödbetor
Nässla

Stärker magslemhinnan,
blodtryckssänkande
Antioxidant, slemlösande, laxerande

Zucchini

Avgiftande; Vätskedrivande

Astragalus

Immunförsvaret, antiinflammatorisk

Röd solhatt

Immunförsvaret

Sibirisk ginseng

Immunförsvaret, levern

Peony

Te-extrakt

Nypon

Immunförsvaret, rensar bindväven

Hibiskus

Avgiftande, förstoppning, kolesterol

Passionsblomma

Lindra oro, hjärtklappning

Grönt teextrakt

Antioxidant, ökar känsligheten för insulin

Bidrottninggele

Hormonobalanser

Kelp (tång/alger)

Kolesterolpåverkan

Druvkärneextrakt

Antioxidant

Blåbärsextrakt
Äppelfiber

Antioxidant, för ögonen
Tarm och matsmältning, blodfetter

Guarkärnmjöl
Äppelpektin

Viss mättnadskänsla, milt laxerande
Förtjockningsmedel, mättnadskänsla

Immunsystemet

