INTRA – 23 bylin pro stálé zdraví.

Tabulka PRO ANALÝZU

Jak se dnes cítíte?

Zastavte se na okamžik a zamyslete se nad problémy, které Vás trápí:
Zdravotní stav před užíváním INTRY
Dnes Po 3 dnech Po 2 týdnech Po 1 měsíci Po 3 měsících
Málo energie – cítím se často unaven
Problémy s kůží – oschlá, pálivá, akné
Často mě bolí hlava, migrény
Řezné rány a modřiny se pomalu hojí
Svalové křeče, bolesti kloubů
Mám málo pohybu, trpím nadváhou
Ženské potíže, menstruační potíže
Častá nachlazení a infekce
Mám potíže s překonáváním stresu
Často jsem v depresi, melancholii
Špatná koncentrace a soustředěnost
Silně náchylný na pocení
Často beru aspirin a léky na bolesti
Mám často ranní potíže, rychle se unavím
Zácpa a trávicí problémy
Vypadávají mi vlasy, lámavost nehtů
Noční a časté močení
Studené nohy a ruce
Špatně usínám a spím
Krátký dech , špatné okysličování
Pálí mě často žáha
Jsem kuřák, závislost na nikotinu
Po užití alkoholu mám problémy
Trpím nechutenstvím
Vysoký nebo nízký tlak, cholesterol, PSA
Slábnoucí zrak, bolesti očí
Léčím se, beru léky
V rodině je rakovina, infarkt, cukrovka
Krvácivost dásní, zubní kámen
Jiné vážné nemoci a komplikace
Návod na užívání. Doporučená dávka Intry je 1 až 2 odměrky denně. Užívejte výrobek pravidelně,
denně ráno na lačno 15 minut před jídlem a večer před spaním. U 1/3 uživatelů nastává první zlepšení po třech
dnech až třech týdnech, další 2/3 uživatelů pociťují blahodárné účinky po třech měsících. Pamatujte si, že máte
zaznamenávat všechny fyzické změny. Intru je možno užívat dlouhodobě. Je chutná a bezpečná. Obsahuje také
přírodní minerály, stopové prvky a vitamíny. Pokud jste nemocní a léčíte se, začněte od malých dávek ( 10 ml
denně), postupně zvyšujte až na 64 ml, léky berte dál, po kontrole Vám lékař sám upraví množství léků. Lidé
s nízkým tlakem užívají Intru vždy před spaním. U diabetes užívejte 30 minut po jídle nebo po aplikaci
perorálních antidiabetik či inzulínu. U onkologických onemocnění užívejte 2 až 6 kalíšků denně společně
s Nutria. V průběhu ozdravné kůry, mohou nastat adaptační reakce, které jsou však pozitivním znamením čištění
Vašeho organizmu, nepřerušujte proto ozdravnou kůru, zastavili byste ozdravný proces! Přechodně snižte dávky
a zvyšte příjem tekutin, kůru nepřerušujte. Buďte důslední! Intra je Vaší nejlepší investicí do zdraví.
Další informace: http://www.intra-lekarna.cz nebo volejte na +420 777 131 269.
Přejeme Vám pevné zdraví s INTROU, nejoblíbenějším a nejprodávanějším bylinným tonikem na světě.
JEDNA MALÁ INTRA DENNĚ, A VÁŠ SVĚT SE MĚNÍ K LEPŠÍMU!!

