Intra... ...skvěle vyvážená směs výtažků z bylin a rostlin.
Intra obsahuje výtažky z třiadvaceti druhů bylin a rostlin. Každá z nich je
léty ověřená a pro své skvělé účinky stále používaná. Byly vybrány tak,
aby jejich příznivé účinky zasáhly všechny systémy lidského organizmu.
Intra však díky sinergetickému efektu jednotlivých složek působí ještě s
většími účinky, než by to dokázaly jednotlivé byliny.Intra pročišťuje
organizmus, posiluje jeho jednotlivé systémy a vzájemně je vylaďuje.
Její působení v organizmu je velmi jemné a vyvážené, je ale potřeba ji
užívat dlouhodobě.
Ve své kategorii nejlepší produkt na současném světovém trhu s více než 20 letou tradicí.
Název produktu:

Intra ®

Složení:

viz sloupec vlevo pod menu

Využití jako prevence:

Ano

Využití jako podpora léčby:

Ano

Definice působení v organizmu:

Intra podporuje a posiluje jednotlivé systémy
organizmu (oběhový, nervový, imunitní...) a uvádí je
do rovnováhy.

Obsah - Intra sirup:

950 ml

Obsah - Intra kapsle:

64 kapslí

Doporučená denní dávka:

1-2 odměrky (32-64 ml), nebo 2-4 kapsle.
Lze užívat i několikanásobně více.

tj. potřebné měsíční množství:

1-2 Intra - lahev, nebo 1-2 balení Intra - kapsle

Vhodné pro děti:

Ano: Intra - sirup, od cca. 3 let

Vhodné pro těhotné a kojící:

Ano, pozitivně působí i na plod, či kojené děti.

Obsah alkoholu:

Intra NEOBSAHUJE alkohol

Způsob užívání:

viz níže

Cena jednoho balení:

1.151,- Kč

Možná sleva:

Ano

Výše možné slevy:

sleva distributorská: 20% a více + bonusy

Záruční doba:

až 3 roky (neotevřené balení, počítá se ode dne
plnění)

Výhodná nabídka pro nové
zákazníky:

Ano. Kontaktujte nás.

Intra je krásný dárek PRO ZDRAVÍ pro Vás i Vaše nejbližší. Intra je nabízena ve formě nápoje(950
ml) nebo kapslí (64 kapslí v balení). Obsah účinných složek je totožný.

Intra - sirup
Intra - sirup - je balena v plastikové lahvi, což je výhodné při manipulaci: plast je lehký a pružný.
Uvnitř je však lahev "obložena" speciální vrstvou z přírodního materiálu. Toto opatření je důležité
proto, aby nedocházelo ke kontaktu sirupu Intra s plastem.Intra v tekuté formě je nejoblíbenější
produkt společnosti Lifestyles. Jednak pro své účinky (které jsou ovšem stejné, jako účinky Intra kapsle), a jednak pro snadnou aplikaci.Produkt Intra - sirup stačí promíchat, nalít do odměrky,
nebo skleničky (bezva je také obyčejné "štamprle") a vypít. Před polknutím se navíc Intra může
převalovat a vychutnávat v ústech, což je dobré nejen chuťově, ale také zdravotně: pro ústní
dutinu má Intra blahodárné účinky a navíc se Intra díky svým vlastnostem částečně vstřebává i
sliznicí. Díky tomu se rychle dostává do organizmu.V některých případech může být určitou
nevýhodou produktu Intra - sirup to, že je nutné ji po otevření uchovávat v chladu, nejlépe v
chladničce. Nehodí se tedy např. pro ty, kteří často cestují. Pro ně je však připravena druhá
modifikace výrobku Intra. A to Intra – kapsle.
Intra - kapsle
Intra - kapsle jsou druhou modifikací produktu Intra. Svými účinky je kapslová Intra stejná, jako
Intra tekutá. Výhodou však je to, že Intra - kapsle je balena v malé plastové krabičce, která je lehká
a snadno přenositelná. Proto ji užívájí především ti, kteří potřebují mít produkt Intra stále s sebou a
nemohou spoléhat na chladničku, do které je třeba dávat Intru tekutou.Kapslová Intra není příliž
vhodná pro malé děti. Ty mají často problém s polykáním kapslí, u malých dětí je nebezpečí, že by
kapsli mohli při polykání vdechnout. Proto se doporučuje podávat dětem Intru tekutou a Intru v
kaslích nechat pro dospělé a děti vyššího věku.Intra - kapsle neobsahují žádnou tekutinu. Proto je
potřeba ji vydatně zapíjet, nejlépe čistou vodou bez bublinek. Vhodný může být i slabý čaj, raději
ne bylinkový. Více o způsobu užívání je popsáno níže.Nemůžete-li tedy z různých důvodů užívat
produkt Intra - sirup, je pro vás kapslová Intra to nejlepší řešení.

Intra - způsob užívání
Intra se užívá velice snadno: můžete ji užívat kdykoliv během dne či noci, před jídlem i po něm, po
probuzení i před spaním. Intru mohou užívat děti i dospělí, mladí i staří, zdraví i nemocní. Intra je
vhodná i pro těhotné ženy a kojící matky. Skoro by se zdálo, že Intra nemá žádná omezení a její
užívání nepotřebuje žádná pravidla. Téměř tomu tak je. Ale přesto: chcete-li, aby Intra v organizmu
vypůsobila maximum toho, co vypůsobit může, řiďte se alespoň následujícími doporučeními:
Intra - základní pravidla pro užívání
•Intra se užívá po dobu nejméně čtyř měsíců, nejlépe však stále (dlouhodobě).
•Intra se užívá pravidelně 2 x 28 ml, denně na lačno, každý den.
•Při větších zátěžích, stresu nebo vážném onemocnění se může brát ve větších dávkách.
•Příjem tekutin (nejlépe čistá neperlivá voda) musí být zvýšen(2-4 litry denně).
•Intra si nerozumí s alkoholem a kávou. Proto jejich užívání oddělte či omezte.
•Bylinky i bylinkové čaje jsou bezva. Ale Intra bude lépe působit bez nich.
•Intra - sirup potřebuje před použitím pořádně protřepat. Obsahuje totiž vodu, a ta miluje
pohyb. Nemluvě o tom, že protřepáním se to všechno pěkně promíchá.
•Intra - sirup skladujte v chladu, lednici. Neobsahuje totiž alkohol a konzervační látky v
takovém množství, aby dokázaly zabránit rozkladu v teplém prostředí.
•Intra – kapsle nemusíte skladovat v lednici, po otevření uložte na suchém a chladném
místě. Doporučená dávka jsou 3 až 6 kaslí denně.
•Intra – kapsle neobsahují žádný fruktózový cukr, jsou proto ideální pro diabetiky!

