
Intra a Nutria

INTRA

Obsahuje výtažky z 23 druhů rostlin vybraných tak, aby jejich
příznivé účinky zasáhly všechny systémy lidského organizmu.
Její užívání je snadné a možné pro všechny bez ohledu na věk,
nebo zdravotní problémy. 

Působení INTRY je komplexní – pomáhá tělu při regeneraci a
zbavování se toxických látek, pozitivně ovlivňuje posilování
imunitního systému. Působí jako prevence proti civilizačním
chorobám, dodává tělu energii a látky, které lidský organizmus
potřebuje. Díky vyváženému složení je INTRA vhodným
doplňkem stravy pro zdravé i nemocné.

INTRA je produkt, ve kterém se spojují poznatky moderní vědy
a moderní postupy s moudrostí a zkušenostmi získávanými
během několika staletí. Výsledkem je bylinný přípravek, který si
získal  důvěru uživatelů již v mnoha zemích.

Užívání:

Kdykoliv během dne 1-2 odměrky (2-4 kapsle) denně. Užívat po
dobu min. 3 měsíců, raději déle, nejlépe stále. Doporučuje se
užívat spolu s přípravkem Nutria.

NUTRIA

Kapsle NUTRIA jsou směsí jedinečné kombinace přírodních
extraktů několika druhů vysoce jakostních plodů ekologicky
čistého ovoce a zeleniny. Poskytuje jejich kompletní živiny
(minerály,  stopové prvky a vitamíny). 

NUTRIA také obsahuje vyvážené množství antioxidantů a
fytoživin nacházejících se v čerstvém ovoci a zelenině. Vše je
doplněno organicky vázaným se lenem. Ve dvou kapslích je
množství fytoživin odpovídající dvěma porcím čerstvých rajčat a
jedné porci čerstvé brokolice. 

NUTRIA pomáhá chránit organizmus před volnými radikály,
toxickými a chemickými látkami a podporuje přirozenou
obranyschopnost organizmu. Výzkumy vědců ukázaly, že
přírodní složky lykopén a sulforaphan obsažené v NUTRII mají
schopnost chránit buňky lidského těla a jsou i účinnou prevencí
proti rakovině.

Užívání:

Denně 1-2 kapsle během jídla,  nebo před ním. Vydatně zapíjet,
nejlépe čistou vodou. Užívat dlouhodobě či stále. Doporučuje se
užívat spolu s přípravkem Intra.
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