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Champion Zdrowia i
Długowieczności - Woda Red-OX
6pk
Cena

36,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

W00

Producent

MIM Centrum Usług Wrocław

Opis produktu
Napój Zdrowia i Długowieczności dr Jana Pokrywki Akademia Długowieczności w Kłodzku
WODA ZDROWOTNIE DOSKONAŁA

Napój ten jest oczywiście wodą i to woda zapewne najbardziej wartościową zdrow
pozwalają nazwać wody wodą, jeśli ona została przegotowana. A więc Woda R
czemu pozwala na zneutralizowanie wolnych rodników będących przyczyną w
niezwykłe właściwości antyoksydacyjne - jest najbardziej efektywnym antyoksyda
uzdrawiający potencjał redox poniżej -400 mV. Kolejnym atutem zdrowotnym w
struktura molekularna dzięki zastosowaniu technologii Grandera oraz energii orgo
Już tysiące osób przekonało się o prozdrowotnym działaniu tej wody. Niestety, nie

Ostatnie badania naukowe wykazały, iż wodór wprowadzony do organizmu, a najl
selektywnie eliminuje wolne rodniki hydroksylowe, nazywane tez rodnikamiwewnętrzne środowisko, przyczyniając się do masowej destrukcji komórek i akt
przeciwieństwie do antyoksydantów pochodzenia roślinnego, jest najbardziej efe
naukowe wykazały również, że w organizmach nasyconych wodorem zmniejszają

W sytuacjach chorobowych, gdzie masowo powstają wolne rodniki hydroksylowe
ma kapitalne znaczenie w obniżaniu ich negatywnego działania działania na
powstawania komórek nowotworowych!

W swoim gabinecie lekarskim dr Pokrywka, w większości przypadków chorobowych i prowadzonych przez siebie terapii leczniczych z
obserwując niezwykle pozytywne efekty jej działania u swoich pacjentów.

Czym „Woda Red-OX” różni się od przeciętnych wód butelkowanych dostępnych w sklepach?
- jest dokładnie filtrowana dzięki zastosowaniu technologii odwróconej osmozy, a więc jest pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń oraz „p
- jest neutralna dla organizmu – przegotowana (energetycznie zrównoważona), woda Red-OX nie wyziębia organizmu, jak inne wody,
- jest bardzo zdrowa, ponieważ dzięki zawartości dodatkowego wodoru ma wyjątkowo niski potencjał redoks, sięgający minimum minu
przeciętne wody butelkowane mają redoks dodatni, około plus 200 mV i działają na organizm utleniająco). Będąc donorem elektronów n
tlenowe (szczególnie tzw. rodniki -zabójcy)
- jest łatwo przyswajalna z uwagi na uporządkowana strukturę molekularną w ostatnim etapie przed butelkowaniem co wydatnie zwię
korzystne działanie na organizm
- posiada 3 miesięczną gwarancje doskonałości i efektywności antyoksydacyjnej
- jest niezwykle efektywna w procesach oczyszczania organizmu z toksyn, co szczególnie ma znaczenie przy chorobach now
- jest woda która w przeciwieństwie do szeregu wód dostępnych na rynku, praktycznie nie postarza organizmu a raczej przyczynia się do
odnowy (potwierdził to noblista dr. Alexis Carrel)
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Uzdrawiające właściwości wody z aktywnym wodorem zostały potwierdzone przez wieloletni badania kliniczne dr Hidemitsu Hayashi w J
można znaleźć w internecie: https://scholar.google.pl/scholar?q=hydrogen+rich+water&hl=pl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&v
XFApoKHQ8OBBQQgQMIMDAA
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